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Fodboldfestival for pigefødder 

Flere end 600 piger fra skolernes 
yngste klasser i Viborg Kommune 
var i uge 15 til Fodboldfestival for 
Piger. Festivalen blev afviklet 5 for-
skellige steder i et samarbejde mel-
lem skolen og den lokale idrætsfor-
ening. 

Pigefodbolden er i disse år et ind-
satsområde i Viborg Kommune og 
sker i et samarbejde mellem DBU, 
Viborg Idrætsråd med støtte fra 
Nordeafonden. 14 lokale fodbold-
klubber er med i projektet, og fod-
boldfestivalerne er blot en del af 
flere initiativer, der skal få flere pi-
ger til at spille fodbold. 

De 5 fodboldfestivals i uge 15 blev 

afviklet hos Tjele Vest Sport, Bjer-
ringbro IF, Alhedens IF, Stoholm IF 
og Viborg FF. Som det ses på bille-
der, skulle pigerne - ud over at spille 
med bolden - igennem en masse 
sjove øvelser med og uden bold. 
Som det ses, er pigerne klædt godt 
på, og det var nødvendigt på en rå-
kold torsdag formiddag den 11. april 
i Stoholm. 

Maiken Nyberg Nielsen, der er pro-
jektassistent i Viborg Idrætsråd og 
tovholder for festivalerne er godt 
tilfreds med ugens forløb: 

- Det har været den fedeste uge 
med masser af glade piger på ba-
nerne alle 5 steder. Vi har endnu 

ikke fået tilbagemeldinger fra alle 
klubber, om det har givet tilgang af 
pigespillere, men i BMK (Bjerregrav-
Møldrup-Klejtrup) mødte 25 nye pi-
ger op efterfølgende og i TVS (Tjele 
Vest Sport) 22 nye piger. Og det er 
jo et fantastik output af festivalen, 
for hele formålet er jo at få flere 
piger til at spille fodbold, fortæller 
Maiken. 

Hun fortæller endvidere, at alle pi-
gerne fik udleveret en drikkedunk, 
og efterfølgende kan de samle kli-
stermærker til dunkene, når de 
kommer rundt i klubberne. 

Læs mere på facebooksiden 
”Pigefodbold i Viborg Kommune”  hp 
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Anders L. Jakobsen 
andersloja@hotmail.com               

FodboldNyt har igen bevæget sig ud 
i det blå og sat fokus på en af Regi-
on 2’s mange velfungerende klub-
ber/foreninger. Denne gang er det 
et af de mindre bysamfund - nemlig 
Låstrup - der med sine knap 200 
indbyggere bestemt ikke er en 
”sværvægter” inden for den katego-
ri. Rent geografisk er vi cirka 15 
kilometer nord for Viborg, og det er 
bestemt ikke forkert at sige, at der 
er tale om lokalopgør, når byen mø-
der Skals, for der er cirka 2 kilome-
ter mellem de to byer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og de skal faktisk mødes i det her 
forår, for de to klubbers 1. hold i 
seniorafdelingen er nemlig kommet i 
samme serie 3 pulje. For folk der 
ikke kender området, så hjælper det 
ikke at lede efter klubben Låstrup, 
for som mange ved, så er der tale 
om en gammel kending i fodbold-
sammenhæng på de kanter - nemlig 
Borup IF. 

Det er den 51-årige Morten Nielsen 
(MN), der skal fortælle om Borup IF 
anno foråret 2019. MN er sekretær i 
klubben, og samtidig fungerer han 
som PR-mand med ansvar for Borup 
IF’s meget aktive hjemmeside samt 
diverse pressemeddelelser. 
 
- Jeg har ikke selv en baggrund som 
fodboldspiller, men derimod har jeg 
to drenge, der spiller i klubben, så 
på den led er jeg fodboldforælder, 
selvom de har en alder, der gør, at 
de er aktive i seniorafdelingen. Det 
er den måde, jeg er kommet ind i 
Borup IF på, og jeg må sige, at jeg 
er stolt af at være en del af en klub, 
der har så stort et sammenhold, 
som det er tilfældet her. Vi har altid 
været kendt for vores store frivillige 
arbejde samt høje aktivitetsniveau, 
og generelt vægter klubben det so-
ciale meget højt, fortæller Morten 
Nielsen. 

Fakta om Borup IF 
Som nævnt ovenfor så er der tale 
om en meget lille landsby, når det 
er Låstrup, der er fokus på. Det for-
hindrer dog ikke Borup IF i at have 
260 medlemmer - det tal gælder, 
når både aktive og passive medlem-
mer er lagt sammen. I børne- og 
ungdomsfodbolden (drenge og pi-
ger) er der omkring 100 aktive, 
mens der er cirka 80 spillere i seni-
orafdelingen (mænd og kvinder). 

En mangeårig fusion på de kanter - 
nemlig SUB 88 - består af startbog-
staverne på klubberne Skals, Ul-
bjerg og Borup. Det samarbejde 
gælder helt nede fra U7, mens de 
alleryngste - U5 og U6 - træner en 
times tid hver fredag eftermiddag i 
Låstrup. 

I seniorafdelingen kører de tre før-
nævnte klubber selvstændigt, og det 
er på flot niveau, når man tager i 
betragtning, at der ikke er langt 
mellem byerne. Ulbjerg er i det her 
forår placeret i serie 1, mens de to 
nabobyer som tidligere nævnt her i 
klubportrættet er at finde i den 
samme serie 3 pulje i foråret 2019. 
I det hele taget er det imponerende, 
at Borup IF selv kan mønstre 3 seni-
orhold med indplacering i henholds-
vis serie 3, 5 og 6. Hos kvinderne er 
der også lavet fusion med Skals og 
Ulbjerg - her hedder det SUB 09 - 
og her er niveauet på nuværende 
tidspunkt Jyllandsserien. 

Derudover har klubben også et U70-
hold - her skal man være fyldt 60 år 
for at spille. Her er der blevet lavet 
en privat turnering med andre lokale 
hold, og i løbet af året afvikler hver 
klub to hjemmestævner. Det er helt 
klart det sociale, der er i højsædet, 
og det er en populær turnering, som 
de ældre fodboldspillere sætter stor 
pris på. 

Arrangementer og tiltag 
Det er bestemt ikke en by og klub, 
der driver den af i hængekøjen - 
Morten Nielsen kan her berette om 
adskillige arrangementer. 
 
- Igennem mange år har Borup IF 
haft kiosk 6 på Viborg Stadion, der 
sælger i forbindelse med Viborg FF’s 
hjemmekampe. Hver gang bliver 12
-15 frivillige personer sendt afsted, 
og det giver en god skilling til klub-

kassen. Derudover er der ugentlig 
bankospil i Låstrup Forsamlingshus, 
og her er det også ihærdige BIF’ere, 
der står for bemandingen, kommer 
det fra MN. 

Ydermere er målaktier også en god 
indtægtskilde - hver seniorspiller 
skal før sæsonen sælge 4 aktier, og 
så er der ellers lodtrækningspræmi-
er ved serie 3 holdets hjemmekam-
pe. Præmiewhist udbydes en gang 
om ugen i klubhuset i vinterhalv-
året, og så er der også den traditi-
onsrige byfest i Låstrup, der plejer 
at løbe af stablen i enten uge 26 
eller 27. 

Fest for frivillige. 

- Alle de her arrangementer, begi-
venheder og tiltag gav omkring 
250.000 kroner til Borup IF i 2018, 
fortæller Morten Nielsen. 

Fremtiden i BIF 
Borup IF er tidstypisk presset af de 
samme udfordringer som stort set 
alle andre klubber og byer - MN be-
retter. 
 
- Det har desværre været sværere 
og sværere at finde trænere og le-
dere de seneste år. Derudover er vi 
også presset på, at fodbold som ud-
gangspunkt kører årgangsvis i børne
- og ungdomsdelen, så her har vi 
været nødt til at slå to årgange 
sammen visse steder. Demografien 
gør også, at der bliver flere ældre, 
og det er klart, at det til stadighed 
giver os udfordringer, som vi skal 
forsøge at håndtere, siger Morten 
Nielsen. 

Den 51-årige Borup-mand er dog på 
falderebet fortrøstningsfuld på sin 
klubs vegne, når han kigger på 
fremtiden. 
 
- Vi er meget stolte og tilfredse med 
den måde, vi vægter det sociale liv 
på - det vil altid have en stor plads i 
vores klubhjerter. Vi oplever en flot 
opbakning fra lokalområdet, og der 
kommer også mange langvejs fra, 
og typisk ”holder” vi også på Borup-
folk, selvom de flytter fra byen - det 
må jo trods alt også betyde, at vi 
gør det ganske fornuftigt, slutter 
Morten Nielsen denne udgaves klub-
portræt om den lille by med den 
store og velfungerende klub. 

 Rundt i Region 2: 

”Stor” klub i lille samfund 
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Foto: Sidsel Reitz Krarup 

 

Efter 50 år: 

Jens Jørgens festlige gensyn med Basel 

Det var helt tilbage i det tidlige 
2018, at Jens Jørgen Nielsen modtog 
DBU Jyllands rejselegat, men grun-
det mange omstændigheder blev det 
først i marts 2019, at den 75-årige 
Lem Boldklub-støtte fik omsat sin 
gave til en fodboldrejse. 
 

Turen gik til EM kvalifikationskam-
pen mod Schweiz i Basel 26. marts – 
og det blev en stor oplevelse for den 
tidligere smed, der havde sin fod-
boldven Jens Bernhart Rasmussen 
med på turen. 
 

- Det sjove var, at jeg som ung med 
min familie ville køre på ferie i Itali-
en. Vi kom aldrig så langt, for da vi 
nåede til Schweiz, så blev vi så beta-
gede af naturen og ikke mindst byer-
ne Basel og Luzern, at vi stort set 
blev der hele ferien, husker Jens Jør-
gen. 

 

Nu var der så gensyn et halvt år-
hundred senere - og bortset fra en 
lidt forlænget rejsetid på udvejen, 
grundet storm over Holland, så blev 
det en perfekt oplevelse. 
 

- De første 80 minutter af selve 
kampen var jo ikke noget at råbe 
hurra for – nede med 3-0, men de 
sidste 10 minutter mere end reddede 
det hele – og resten var perfekt. 
Rigtigt fine rejsekammerater, ikke 
mindst DBUs udsendte, en flot 
guidet rundtur i Basel, som er en 
utrolig smuk by, jo, det var perfekt, 
siger Jens Jørgen Nielsen, som fik 
legatet for sin livslange indsats på 
alle planer i Lem Boldklub 10-15 km 
sydøst for Ringkøbing. 
 

Jens Jørgen Nielsens kone har ikke 
helbredet til en tur til Schweiz og at 
trække lod mellem tre fodboldglade 

sønner blev heller ikke aktuelt. 
 

- Det var naturligt at spørge min 
gode ven, Bernhart, der stort set 
brænder lige så meget for Lem Bold-
klub, som jeg selv gør – og han var 
en fin makker at have med. Vi fik 
gået mange skridt, men det har jeg 
let ved, og vi fik en oplevelse for 
livet, siger Jens Jørgen Nielsen, der 
fortsat har sin daglige gang i såvel 
boldklubben som i en af byens man-
ge smedevirksomheder, hvor han er 
”fejedreng”, og hvor der tit er anled-
ning til en fodboldsnak med kolleger. 
Ved siden af Lem Boldklub og lands-
holdet, så er det Manchester United, 
der har hans store bevågenhed, men 
her er årets mesterskab, trist nok, 
afskrevet. 

tang 

På billedet tv. ses Jens Jørgen Nielsen (th) sammen med DBU-udsendte Lars Olesen og vennen Jens Bernhart 
Rasmussen (tv). På billedet th. ses han sammen med en kendis på stadion med samme frisure.  

Region 2 skal have ny formand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Midt i marts kunne DBU Jylland mel-
de ud i sin interne nyhedsformidling, 
at Region 2 skal have ny formand. 
Efter 10 år i bestyrelsen – heraf de 

seneste fem som regionens første 
kvindelige formand - har Johanne 
Berg fra Harboøre valgt at trække 
sig – og hun siger uddybende, at det 
ikke har været nogen nem beslut-
ning. 
 

- Det er en tidsmæssig prioritering, 
og på den konto faldt formands-
hvervet. Jeg har været glad for min 
tid på posten. Jeg har mødt så man-
ge engagerede, søde og sjove men-
nesker, at jeg ikke kan sætte tal på 
det, og det har været en spænden-
de, givende og lærerig tid for mig. 
 
- Vi har netop nu nogle ting i min 
familie, som jeg skal tage hånd om, 
og hver gang, jeg som regionsfor-
mand skal til møder, så koster det 
fridage – der er langt fra Harboøre 
til både Tilst og Brøndby, men jeg vil 

ikke være den tid foruden, som jeg 
har investeret, slår hun fast. 
 

Johanne Berg understreger, at hen-
des afgang er uden dramatik - og 
der er ingen dørsmækkeri i vente, 
når hun stopper til november på det 
ordinære årsmøde. 

 

- Jeg har selv peget på Johnny  
Krogh Hansen som min afløser. Han  
og jeg er på lige linje i mange af de  
emner, der er oppe, ikke mindst  
omkring børne- ungefodbolden. Jeg  
er meget glad for, at han er villig til 
at bære stafetten videre, siger hun. 
Johanne Berg, 48 år, vil fortsat fun-
gere som fodboldtræner i sin egen 
klub, Harboøre IF, og vil også indgå 
i et pigefodboldsamarbejde, der er i 
gang på Lemvig-egnen. 

tang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Tid er en fleksibel størrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det burde være en simpel sag at sikre, 
at en kamp på en given årgang bliver på 
f. eks 2 x 35 minutter, men når et opgør 
står tæt, måske med stillingen 1-0, så 
er der mange, der gerne vil hjælpe 
dommeren med at fortælle, hvor lang 
tid, der er tilbage at spille. 
 

Den førende part kan slet, slet ikke for-
stå, hvorfor der ikke allerede er fløjtet 
af, og det mandskab, der er bagud, sy-
nes helt bestemt, at der skal være 
mindst 5 minutter tilbage. 
 

Tingene bliver jo lidt lettere, hvis der er 
et stadion-ur at forholde sig til – men 
det er oftest ikke tilfældet i lokalfodbol-
den, og er der et ur, så er det typisk 
ikke startet samtidigt med kampen. 
 

For nyligt dømte jeg en kamp mellem to 
U15 hold, og den endte netop 1-0, må-
let scoret til sidst i 1. halvleg. I en stor 
del af 2. halvleg pressede hjemmeholdet 
for en udligning, men nåede den aldrig.  

Da der var ca. 10 minutter tilbage af de 
35 sidste begyndte spørgsmålene.. 
 

- Hvor lang tid har du tilbage, dommer? 
Lidt senere begynder den træner, der er 
bagud, at have bolde parat, så spillet 
kan sættes hurtigt i gang, når der er 
målspark/indkast, og den hidtidige bold 
ikke lige er ved hånden – og så begyn-
der skænderierne om, hvorvidt målman-
den må hente den væk-fløjne bold, eller 
der skal spilles med en ny. 
 

Samtidigt vil den side, der er bagud, 
også gerne påvirke dommeren: 
 

- God tid drenge, der er 10 minutter 
igen, er således meldingen fra træne-
ren, da der kun er 6 minutter tilbage på 
dommernes ur. 
 

Og når det så begynder at blive alvor, 
og tiden faktisk render ud, så kan de 
drenge, der er bagud, slet ikke forstå, at 
man kan tillade sig at fløjte af, når de 
nu har bolden på modstandernes bane-
halvdel. 
 

- Vi var i gang med et angreb, så kan du 
da ikke fløjte af….! 
 

Jo, det kan jeg godt. Jeg tillader det sid-
ste hjørnespark, og jeg tillader også det 
afsluttende skud på mål – men alt har 
en ende, selv i den mest spændende 
fodboldkamp. 

BERIGTIGELSE fra instruktøren 
I Fodboldnyt Region 2 marts 2019 er 
der en artikel under overskriften 
”Straffespark for at binde støvlerne” af 
Ole Tang. 
 

Artiklen indeholder flere faktuelle fejl, 
samt fejltolkninger af fodboldloven, og 
da jeg er citeret for at have bibragt dis-
se under den obligatoriske teorigen-
nemgang, må jeg bede om en berigti-
gelse af forholdene. 
 

De anføres, at en holdleder er 
”uvedkommende”. Dette er ikke korrekt 
– ifølge fodboldloven er såvel spillere, 
reserver, udskiftede spillere, udviste 
spillere samt officials (herunder holdle-
dere) spillet vedkommende. Når der 
tales om spillet uvedkommende, så 
gælder det bolddrenge/-piger, tilskuere 
mv. 
 

Den konkrete regel der i artiklen refere-
res til, handler ALENE om den situation, 
hvor der ”I FORBINDELSE MED EN SCO-
RING, KONSTATERES AT DER ER EN 
EKSTRA PERSON PÅ BANEN”. 
Såfremt denne er TILKNYTTET DET 

HOLD, DER SCOREDE, skal målet annul-
leres, og spillet genoptages med et di-
rekte frispark fra det sted, hvor den 
ekstra person befandt sig – hvilket vil 
sige et straffespark, såfremt den ekstra 
person befandt sig i holdets eget straf-
fesparksfelt. 
 

Hvis den ekstra person tilhører det hold 
der scores imod, da anerkendes scorin-
gen. 
 

Hvis den ekstra person er spillet uved-
kommende, da anerkendes scoringen, 
såfremt den ekstra person ikke har ind-
flydelse på spillet – alternativt annulle-
res scoringen og spillet genoptages ved 
at dommeren ”Lader bolden falde”, så-
fremt den ekstra person havde indfly-
delse på spillet. 
  
Venlig hilsen 
Dan Weller 
DBU Dommerteoriinstruktør 


