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Bestyrelsen: 
Næste bestyrelsesmøde er Tirsdag d. 3 december   kl 19 

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

 

VSB har pr 1. oktober  746 medlemmer.  

 

For mange medlemmer har glemt at betale kontingent – til jer: få det nu betalt! 

 

Hjemmesiden 

VSBs hjemmeside har fået et større ansigtsløft – der er mange nye informationer – så surf lidt rundt. 

Der er kommet ansigter på bestyrelsen: http://www.vsb-fodbold.dk/page.aspx?id=48663 

Nyt forældre information:  http://www.vsb-fodbold.dk/page.aspx?id=48749 

Nye klare målsætninger for u5-u9: http://www.vsb-fodbold.dk/page.aspx?id=48729 

Forventninger til spillerne: http://www.vsb-fodbold.dk/page.aspx?id=48768 

Holdleder opgaver og fif:  http://www.vsb-fodbold.dk/page.aspx?id=48742 

Kampafviklingsbeskrivelse: http://www.vsb-fodbold.dk/page.aspx?id=48754 

 

Og meget mere: surf lidt rundt  - mangler der stadig noget information, så send din idé til 

Lenelaungaard@hotmail.com 

 

Hold og kampprogram:  
Alle holds kampprogrammer er linkede på det enkelte holds sider f.eks Årgang 1999: 

 http://www.vsb-fodbold.dk/page.aspx?id=48623 

 

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.  

 

Trænere:  

Vi kan med glæde offentliggøre at vi har fundet en ny træner til 1. senior. René Hansen, som kommer til at indgå i et 
team sammen med Thomas Max Hansen. 
 
René er 48 år og har som aktiv spiller, prøvet kræfter, i blandt andet KB, Brøndby, Las Palmas, Helsingør, Ikast og 
Fremad Amager, hvor han sluttede sin aktive karriere i 1997, derefter var han assistenttræner for Michael Schæffer i 
Fremad Amager i et par sæsoner og har efterfølgende trænet Kastrup. 
 
Han har desuden spillet en del kampe for Ligalandsholdet. 
 
René har været væk fra fodbolden i en del år, på trænersiden. Han er dog stadig en ivrig spiller og spiller på Lyngbys 
veteranhold og har ligeledes spillet på det danske veteran landshold. 
 
Vi byder velkommen til René, som vi håber på, at han med sin erfaring og rutine, kan være med til at udvikle og flytte 
de mange unge spillere vi har. 
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Der er også lavet nogle interne rokader . Nye trænere er: 

U19 Steven Zoega 

U17 Anders Lehnsdal  

U13 Piger Rikke Frandsen 

U11 Drenge – nye trænere skal findes til at erstatte Anders Lehnsdal 

U5-u9: Ketil B. Sørensen tiltræder som Børne Konsulent i LTK og skal assitere med træning i VSB og vil være ansvarlig 

for den sportslige linie i træningen af u5-u9. 

Tilsvarende forsøger vi at tiltrække en ansvarlig for den sportslige linie i træningen for u10-u14. 

 

Ledige stillinger er nu slået op på hjemmesiden: 

http://www.vsb-fodbold.dk/page.aspx?id=49193 

 

VSB Tøjsalg: 

Måske er det tid til at købe julegaver – husk at et VSB Kamptøj sæt med bluse, shorts og strømper (som 
også kan bruges til træning) koster 495 kr incl. nummer og navn. 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 mens du statid 
selv også får dine egne Stadium bonus point, når du har Stadium bonus kort. 

 

Cafeen:  

Der er lukket i vintersæsonen i det daglige. Men åbent for holdaftener. 

Vil du booke en holdaften i efteråret, er det en god ide at booke datoen i god tid.   

Har I ønsker om, at der skal være ekstra åbent en dag, fordi I har planer om at samles til en runde efter kampen, så 
snak med Mogens om forlænget åbning. Hvis du gerne vil booke en holdaften, kontakter du blot 
Allan.Moller@jubii.dk eller mogens.birk@c.dk. Check aktivitetskalenderen for at finde ledige datoer. 

 

Selvom der er holdaften, er der også åbent for andre. Så kig ind, når du spiller eller er tilskuer. 

Se hjemmesiden: 

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