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Bestyrelsen: 
Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 

Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. 

 

Medlemstal 

Pr September 2014:  780 medlemmer 

 

Baner og udstyr og rengøring 

Vi har fået dejligt mange nye mål – de skal stå bestemte steder. Hvis I flytter dem under træning, så vær rar 

at stille dem på plads igen. De må IKKE efterlades på en ny placering!! 

Mange bolde er forsvundet – hjælp med at holde styr på dem – de koster en formue! Sørg for at tælle de 

bolde du tager med ud på træningsbanen, og sørg for at lige så mange kommer med ind i boldrum igen. 

Finder man en bold kan man aflevere den i cafeen eller en af trænerne. 

Boldrum skal være AFLÅST under træning – også selvom der er nogen, der træner lige udenfor på 

børnebanerne.  

Til forældrene: Husk lige at mind børnene om at tage støvler af og banke dem af UDENFOR 

omklædningsrummene. Det kniber og giver meget ekstra rengøring! 

 

KAMPKLAR 
KAMPKLAR er det system, DBU leverer til alle klubber, som integrerer med turneringsprogrammerne og holdkort 

systemet. Det giver mange fordele for klubben og for alle de mange frivillige, som bruger rigtig meget af deres fritid 

på at arrangere fodbold. 

 

Alle hold skal konvertere til KAMPKLAR – dvs. vi udfaser brugen af HOLDSPORT i VSB. 

 

Kampklar anvendes til: 

- Al kommunikation til holdets spillere og forældre via EMAIL eller SMS 

- Holdudtagelse til turneringer og stævner 

- Angivelse om spilleren er til rådighed for kampe/aktiviteter eller ej – princippet i VSB er at man ALTID 

SVARER – ENTEN JA ELLER NEJ – det er derfor ikke tilstrækkeligt at undlade at svare.  Man skal AKTIVT svare 

JA og NEJ. 

- Mulighed for forældre/spillere at tilbyde sig på opgaver f.eks  chauffør, dommer, frugtleverandør,tøjvasker, 

etc. 

Nedenstående eksempel på skærmbilledet og aktiviter for piger årg 2005 

 

Har du brug for hjælp så er der god hjælp at hente her: 

http://www.dbusjaelland.dk/Temaer/IT-tilbud/KampKlar 
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L bet  

 

 

Alle spillere har modtaget deres login information til DBU.DK – hvis man ikke kan finde det, kontakter man sin 

holdleder . Grønt hak som på screenshut her betyder at spilleren er udtaget til aktiviteten. Gult hak betyder at man 

har meddelt træneren/holdlederen at spilleren er til rådighed og rødt x betyder at spilleren er meldt ikke til 

rådighed. 

 

 Forældre med flere spillere kan med fordel oprette deres egen DBU.DK profil og tilknytte sine spillere (børn)til sig 

(du skal bruge dit barns login og password), så man kun skal logge ind 1 gang - med sin egen forælder login. Derved 

kan du få overblik over alle dine børns turneringsplan og øvrige holdaktiviteter. (Og hvis man f.eks er skilt og derved 

gerne vil have flere emails og mobil nr tilknyttet barnet, er dette også løsningen). 

 

Fordelene ved KAMPKLAR er mange.  

 Du kan selv vedligeholde addresse, tlf og email info direkte ind i vores medlemskartotek, så det ikke kommer 

ud af sync. Det har været et stort problem hidtil. 

 Du kan følge med i turneringsplanen og eventuelle ændringer til datoer, som kommer automatisk.  

 Du kan se, hvilke opgaver der er ledige og påtage dig dem . 

 Du kan se kampsted, tider, instruktioner etc, f.eks til brug hvis du ikke kan lokalisere den email, du har 

modtaget. 

 Træneren/holdlederen kan kommunikere pr sms til dig nemt og hurtigt f.eks aftenen før en kamp for lige at 

sikre, at vækkeuret og GPS er stillet korrekt. 

 Andre aktiviteter som holdaftener, stævner og træningslejre kan lægges ind i kampklar, så man har et samlet 

aktivitetsoverblik og kan styre til og framelding. 

 Kun spillere, som er medlemmer og har betalt kontingent, kan være med i aktiviteterne. Derved sikrer vi alle 

VSB medlemmer, at der ikke er nogen gratister. 

 

Hjemmesiden 

www.VSB-FODBOLD.DK  - kig på det. Vi modtager gerne spørgsmål og forslag til forbedringer. 

Surf lidt rundt  - mangler der stadig noget information, så send din idé til Lenelaungaard@hotmail.com 

Specielt kig på VSB målsætninger, som er blevet gjort meget konkrete for de forskellige årgange. 

Har du nogle gode billeder for dit hold så send dem til os. 

Måske kan du også lige checke op på, hvordan du som træner, forælder eller spiller bør agere under kamp 

- FAIR PLAY også på sidelinien. 

http://www.vsb-fodbold.dk/
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Hold,træningstider og kampprogram:  

Reklame i børnehaver har givet resultat ca 35 årg 2009 + 30 årg 2010 har været til træning og 

indmeldelserne er i fuld gang. 

 

Vintertræningtider kommer snart – forhandling med kommunen om haltider og baneplads er i fuld gang. Vi 

gør det så hurtigt, vi kan, men er afhængige af alle andre klubber i kommunen, da vi jo skal dele pladsen! 

 

Udtagelse til kamp: 

Vi har vedtaget følgende retningslinier: 

Til og med u 12 – 1.2.3.4 hold udtages senest Tirsdag – gerne før (f.eks 1-2 uger). 

Fra u13 2.3.4 hold udtages senest Tirsdag (gerne før) - 1. hold senest lige efter sidste træning (senest 

Torsdag – gerne før) 

Naturligvis kan pludselig sygdom og skader give ændringer helt op til kampstart. 

 

Hvis 1.holds spillere skal sendes til 2. holds kamp, skal 2.hold blot lade 2 pladser stå åbne således at resten 

af kampholdet kan få besked senest tirsdag og de sidste 2 pladser så besættes senest torsdag (gerne før). 

 

Derved forsøger vi at sikre familierne mulighed for lidt planlægning af fælles aktiviteter i weekenden. 

 

Trænere:  
Jakob Andreasen stopper på årg 2002d  - stor tak til Jakob!!  Magnus Fuglsang og Michael Kjær tager over. 

Preben Oehnert Stopper på årg 2001d - stor tak til Preben!!  – Magnus Bistrup, Christian Paludan og Christoffer 

Stenhammer overtager. 

Anders Lehnsdal stopper på årg 1999d – stor tak til Anders!! – Alexander Hasenberg og Rasmus Gaudin har taget 

over. 

Christian Møller stopper på årg u19d – stor tak til Christian!! – Steven fortsætter. 

Knud stopper på årg 2005d - stor tak til Knud!! – Ungtrænere Thomas Bork Nørgaard, Mikkel Holten, Christian 

Bjerager overtager årgang 2005d sammen med Haibibou som fortsætter. 

David stopper – stor tak til David. Dennis Bo Nielsen har overtaget ansvaret for årg 2007d sammen med Mikkel 

Nielsen.  

Dan Juul Nielsen har opstartet årg 2009dp sammen med Ungtrænerne Andreas, Karelia og Linnea. 

Ketil Berg-Sørensen har opstartet årg 2010dp med Ungtrænerne Alberte og Clara . 

Flemming Linde bliver træner på årg 2004p sammen med Ungtrænerne Jamie og Sebastian om Tirsdagen. 

 

Ialt er 27 ungtrænere fra specielt vores u17d, u17p og årg 2001p og årg 2000d aktive som Ungtrænere.  

 

Aktiviteter: 
 

VSB Pokaler:  

VSB Årsmedaljer og pokaler er uddelt til hver årgang ved deres holdaftener (enkelte årgange gør det først her i 

August/September). 

 

DBU Skattejagten 

35 deltagere deltog i denne mini fodboldskole for de helt små. 
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DBU Pigerakketten 

Blev afviklet i Maj med stor tilslutning – pigeraketten druknede desværre i regn kort efter start men 70 seje tøser 

fortsatte alligevel. 

 
 

 DBU fodboldskole og VSB Camp 

Stor tilslutning og hurtigt udsolgt – tak til Reeh for et kæmpe stykke arbejde og tak til alle trænere og frivillige der 

gjorde dette arrangement muligt. Ikke mindst til de mange ungtrænere, som brugte en uge af deres sommerferie. 

Ialt 65 spiller på CAMP og 144 spillere på fodboldskolen – stort set alle VSB spillere – havde en fantastisk uge. 

Tak til Mogens for super god mad!! 

 

Lagkagestævne: 

  
CA 125 børn deltog i året VSBs Venners Lagkagestævne. 

Næste år håber vi på 100% deltagelse for årgang 2009-2003. 

 

VSB Tøjsalg:   

VI har fået ny tøj partner - Sportyfied – se hjemmesiden hvor du nu kan handle selv direkte til 

fordelagtige priser samtidig med at du derved støtter VSB. F.eks fås et nyt kampsæt til 329 kr – måske du 
vil have dit eget så du også kan bruge det til træning. God gaveide til jul! 

VSB får rabat på udstyr baseret på medlemmernes indkøb 

https://vsb.sportyfied.com/ 
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Cafeen: 

Holdaftener i Cafeen kan bookes hos Lenelaungaard@hotmail.com 


