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Bestyrelsen: 

Næste bestyrelsesmøde er  General forsamlingen Tirsdag d. 25 februar kl 19.30 

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

 

Allan Møller og Dan Juul Nielsen fratræder ved generalforsamlingen. Thomas Max stiller op som ny seniorleder. 

Bestyrelsen leder efter en ny kandidat til afløsning af Allan. 

 

Alle henvendelser til Ungdomsformand Kenneth Reeh bliver pga arbejdspres  pt. håndteret af Kvinde afd leder Lene 

Laungaard.  

 

VSB har pr 30.Januar 2014 703 medlemmer. 

 

Hjemmesiden 

VSBs ”Struktur & Målsætninger” for alle årgange og samlet for VSB kan nu ses på hjemmesiden – god 

læselyst!! 

F.eks 

VSBs værdier 

Vi er gode kammerater - både på og uden for banen. 

Vi omgås hinanden med gensidig respekt. 

Vi vil gerne udvikles som fodboldspillere. 

Der er plads til forskellighed. 

Det sociale er fundamentet for det sportslige. 

Træningsmiljøet og kulturen er i top. 

Vi har plads til både bredde og "semi-elite" spillere.     

Som spiller i VSB prioriterer man fodbolden, som en god holdspiller. 

Der er plads til et liv ved siden af fodbolden! 

 

 

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 

 

Hold og kampprogram:  
Senior holdene er udfordret pga stort frafald og gennemtræk af spillere. Fokus i 2014 vil derfor være at få stabiliseret 

holdene og sikre tilgang til senior afdelingen. Trænerne Thomas Max og Rene Hansen er på plads og klar til 

udfordringen.  

 

Fastholdelse af spillere er bestyrelsens prioritet. Styrkelse af selve fodboldspillet og træningen er allerede igang. Vi er 

derudover i fuld gang med forskellige initiativer, der kan gøre det endnu mere attraktivt at spille fodbold i VSB. Hvis I 

har ideer, der kan bidrage til fastholdelse af medlemmer, er i meget velkomne til at kontakte bestyrelsen. Specielt 

kan vi se, at jo større spillerne bliver, jo vigtigere er det at vi finder ud af, hvad der kan gøre, at man fortsat spiller 

fodbold. Vi synes nemlig, at VSBs fodboldspillere skal blive ved hele livet – helst uden afbræk! 

 

Lige nu er spredningen af spillere på årgangen som følger: 
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Lukkede hold: 

For at fastholde hele lukkede hold, som ikke ønsker at træne, men gerne vil spille turneringer, såsom VSBs 

mangeårige Oldgirls hold, har bestyrelsen besluttet at tilbyde denne mulighed til en attraktiv pris i foreløbig 2014 for 

at teste muligheden. 

 

VSB Pokaler:  

Et nyt fast pokal arrangement bliver indført i 2014 for at sikre samme festlige fejring af udviklingen på alle hold: 

U10-u15: 3 pokaler, Årets fighter, Årets Spiller, Årets Største udvikling gives til hvert hold 1. – 4. hold (ca pr 16 

spillere) 

U4-u9: Årsmedalje 

Overrækkelse vil ske ved et sommerarrangement Søndag d. 22 Juni kl 11-13 ved klubhuset. 

 

Opstart af både årgang 2009 og årgang 2010 pr 1. maj. 

Til dette skal vi bruge ungtrænere – så ansøgninger om at blive ungtræner kan sendes til 

lenelaungaard@hotmail.com 

 

Skattejagten: 

Lørdag/Søndag 4-5. maj – Årgang 2009-2007 DBU arrangement i VSB for nye drenge/piger og deres venner i VSB. 

Billetsalg d. 25 februar. 

Meld dig som hjælper hos KEGR@DBU.dk. 

 

Pigeraketten: 

Søndag d. 18 Maj – 3 timers DBU arrangement for nye piger og deres veninder i VSB. 

Meld dig som hjælper hos lenelaungaard@hotmail.com. 

 

DBU Fodboldskole og VSB Camp i uge 27 

Forhåndreservation til VSB medlemmer d. 24. februar kl 11.00. Se www.vsb-fodbold.dk for mere info. 

 

Husk at planer om udlandsrejser skal godkendes af bestyrelsen inden tilmelding. Søgning af tilskud til rejser hos 

diverse fonde skal forelægges bestyrelsen inden afsendelse. 

 

Aktivitetsplaner skal opdateres på hjemmesiden, så send informationen til Lenelaungaard@hotmail.com 

Når I har planlagt træningslejre, stævnedeltagelser, hytteture,etc. Derved kan vi inspirere hinanden til at deltage i 

flere af de samme stævner, så vi kan tage mange VSB’ere afsted.  
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Trænere:  
Alle trænere og holdledere skal have fokus på fastholdelse af alle spillere og udvikling af alle spillere. Vi har mistet 

mange spillere i 2013 af mange forskellige årsager. Vi skal alle hjælpe med at løfte denne målsætning for VSB. 

 

Magnus Bistrup er tiltrådt som årgangskoordinator for u10-u15. Hans opgave er at understøtte trænerne på disse 

årgange, således at vi får udviklet træningskoncepterne, lever op til VSBs  ”Målsætninger & Strukturer” pr årgang og 

derved kan sikre, at vi udvikler endnu bedre fodboldspillere.  

Magnus Bistrup,Født i 1992 

Træner-CV: 

2014- VSB (U10-U15 koordinator) 

2011-2013:  FC København (U12-U16 + ekstern træner) 

2011 VSB (U12-U17 samt specifiktræning) 

2008-2010:  FC Holte (U10-U11 - spillende seniortræner) 

2006-2008:  Lundtofte BK (U5-U8) 

Træneruddannelse: DBU’s B- og M2-licens, Internt trainee-forløb i FCK School Of Excellence 

Civilt:Jurastuderende, Studentermedhjælper i Folketingets Udvalgssekretariat. 

 

Sammen med Ketil Berg Sørensen – årgangskoordinator for u4-u9 – har vi derved styrket indsatsen for at forbedre 

træningen og tilbyde assistance til alle vores trænere. 

Dette har således allerede resulteret i en træneraften, hvor Magnus præsenterede et oplæg til træningsform i u10-

u15 og flere inspirationstræninger og sparingssessions til vores trænere. 

 

VSB Tøjsalg:  Se mere info på http://www.vsb-fodbold.dk/page.aspx?id=48767 

Og når du handler i Stadium, så husk at sig, at du kommer fra VSB, så får klubben 3% bonus. 

 

Cafeen:  

Se hjemmesiden: http://www.vsb-fodbold.dk/page.aspx?id=13715 
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