
Nyt fra bestyrelsen i VSB – Oktober 2016 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Bestyrelsen: 
Næste bestyrelsesmøde er i start december. 

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

 

Medlemstal 

Pr September 2016:  917 medlemmer – dækker over 230 udmeldelser og 270 indmeldelser siden Januar 2016.  

Det kræver fortsat en stor indsats fra alle trænere og gamle medlemmer at byde så mange nye medlemmer 

velkommen, men det er en vigtig opgave for alle at deltage i, så vi sikrer, at alle nye medlemmer føler sig velkomne 

og godt tilpas. Ligeledes kræver det en indsats at fastholde eksisterende medlemmer. Det skal vi alle være med til. 

 

Sportsligt 
Det går godt – der er lavet mange flotte resultater i 2016: 

1.senior ligger flot i Danmarksserien Pulje 1. 

2002 dr har vundet deres række i efteråret og rykker op i Mesterrækken for u15. 

2001 piger har vundet deres række 1 og forventer at søge indrangering i Elite Øst til foråret. 

2003 piger har fået 5 spillere med til DBU talenttræning, som har sigte på landsholdsdeltagelse. 

2007 drenge er lige blevet nr 3 til et internationalt stævne i Tyskland. 

 

Flere initiativer er i støbeskeen til, hvordan vi kan løfte det sportslige niveau generelt ved mere uddannelse 

til trænerne, flere inspirationstræninger fra vores dygtige 1.senior spillere, mere inspiration udefra, etc. 

Det er her, vi vil fokusere fremadrettet, nu hvor vi har forbedret væsentligt på det administrative i klubben. 

 

Fodbold fitness i VSB 

Vi oplever stor tilslutning - der er pt ca 30 kvinder og 25 mænd igang. Og der kommer løbende nye. Et 

super godt tilbud om fleksibel, effektiv og sjov motion for bl.a. alle vores forældre til spillerne i VSB. Der 

spilles også hele vinteren, både inde og ude på faste tider. Se mere information her:  

http://www.vsb-fodbold.dk/hold/fodbold-fitness/fodbold-fitness-kvinder/ 

http://www.vsb-fodbold.dk/hold/fodbold-fitness/fodbold-fitness-maend/ 

 

Herre afd 

VSB er vokset med et ekstra hold - senior 4 - der spiller 8-mands. Både senior 2 og 3 har også stor 

tilslutning, og det er ikke svært at stille hold. Også veteran og super veteran kører fantastisk med gode 

resultater og stor tilslutning. Lørdagsfodbold kl 7.30 på kunst ser også flere og flere spillere (en god start på 

weekenden for VSBs medlemmer). Oldboys er lidt presset på antallet, så hvis der er fædre derude, der 

trænger til at komme igang, så er I velkomne – især til turneringen til foråret. 

 

Kvinde afd 

Senior kvinder kan nu stille med et 11-mandshold og har set stor fremgang i antallet af medlemmer. Holdet 

mangler en målmand, og derfor bliver resultaterne endnu ikke så gode, som spillet egentlig er til. Men det 

skal nok komme. Og med u16 og u14 i pipelinen er der lagt op til god senior bold om ikke så mange år😀. 

Lyngby har lukket deres u15-u19 pige afd, og efter aftale med Lyngby har de anbefalet deres spillere at 

søge til VSB. Vi er heldige at have fået nogle af deres spillere over, som en god forstærkning af vores u16 

trup - vi håber, de sidste følger med også. Det anser vi for en god reklame for vores pige indsats, og det er 
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et samarbejde vi har arbejdet på at få i stand, så vi kan samle pigerne i VSB i den alder i stedet for at de 

bare stopper med fodbolden.  

 

Drenge afd 

De største årgange er pt 2004 med 57 spillere og 2006 med 60 spillere.  

U17 står fortsat også stærkt med ca 60 spillere, men er selvfølgelig præget af den sædvanlige opstart i 

gymnasiet og 9.kl, hvor der er så meget, der skal passes ud over fodbold. Men Jakob og Kenni har godt styr 

på dem. 

 

Målmandstræning 

Træningen drøner forsat derudaf med ca. 20 keepere tilmeldt og mellem 12-18 til træning hver uge. 

Onsdag er det forsat KD&C der står for træningen, mens vi nu har fået gang i 1. Seniors målmand Nicklas 

MacDonald, som har en gruppe keepere gennem hænderne torsdag. Begge dele fungerer super, og vi er 

meget glade for at have fået Nicklas i gang, da vi ønsker at have målmandstræningen forankret i klubben. 

 

Samarbejdsklub 

Vi har gennem foråret arbejdet med Lyngby for at få mest muligt ud af vores samarbejdsaftale. Her i 

efteråret har LBK leveret et specifik trænings pas til 04/05 årgangen med skiftende trænere - vi arbejder 

fortsat på at tilpasse aftalen, så vi får mest muligt ud af den. Vi får også fribilletter til LBK Superliga hjemme 

kampe. 

 

Trænere:  
Ny trænere introduceres løbende på hjemmesiden. Senest er følgende kommet til VSB: Hasan Kavossi 

2003.2 Drenge, Anders Lehnsdal 2002.1 Drenge, Jakob Jensen  U17 Drenge, Frederik Hasenberg 2004.2 

Drenge, Peter Meulengrath U16 Piger og Lars Hegnet 2007 piger. 

Træner mæssigt står vi rigtig godt nu, da flere ungtrænere har fået deres debut som formelle hold 

trænere: Anders Radwan, Thomas Bork, Frederik Hasenberg, Andreas Laungaard, Thomas Hertz og Joachim 

Frimodt. 

Vi har også fået en del nye ungtrænere på det sidste fra årgang 2000,2001,2002,2003: Marius Snaty, Omar 

Aryobi, Sebastian Deleuran, Sebastian Adler, Ludvig Jung Dreyer-Jensen, Magnus Strouhal, Yusuf Aryobi, Christian 

Bardram, William Hein, Jakob Læssøe Amstrup, Tobias Skov, Mathias Z Hald, Ulrik Hannibal, Peter Cletus Petersen, 

Carl Løkkegaard og Mads Leerhøj.  

Vi opfordrer til, at alle trænere søger inspirationstræning ved ind i mellem at besøge andre holds 

træninger. Eller ved at spørge nogle af de erfarne trænere om at besøge jeres hold og give en 

inspirationstræning eller bare lidt coaching og ideer. 

 

Ungtræner uddannelse 
I samarbejde med Ølstykke har vi hjulpet DBU Sj med at udvikle en ungtræner uddannelse. Den er lige 

blevet færdig testet, så vi forventer snart at kunne afholde det for vores eller sende dem ud til et sådan 

kursus. 
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Afdelingsleder 
Vi mangler stadig en, der vil tage sig af u3-u8 årgang 2013-2009. Se opslag på hjemmesiden for opgaven. 

Det skal nok være en, der har børn i de årgange, og som brænder for at sikre, at de får mest mulig sjov og 

leg og læring i de første år med fodbold, og som kan sætte noget udvikling i gang, der gør at VSB bliver 

endnu bedre til de små.  

 

Frivillige 
Vi har deltaget i LTKs dialog møde om engagement af frivillige, og hvordan man kan få flere til at byde ind. I 

VSB er vi på vej i den rigtige retning, da flere og flere opdager, at VSB drives af frivillige – vores trænere er 

også frivillige. Godtgørelsen de modtager dækker primært kørselsomkostninger.  Vores ungtrænere er også 

frivillige, da de bruger meget ekstra tid på at udføre deres opgave og det oveni deres egen træning. Der er 

mange opgaver, der skal laves ud over på jeres eget hold - den næste store opgave er f.eks 

fodboldskole2017 planlægning eller Lundtofte stævne. Hænder og hoveder søges😀 Mange ideer til, 

hvordan VSB kan blive endnu bedre strander på manglen på hænder desværre - ikke på manglen på ideer. 

 

Aktiviteter 
 

VSB CAMP og DBU FODBOLDSKOLE i UGE 26 2016 

170 var på fodboldskole og 62 på camp.  

Vi var heldige at rigtig mange af vores egne trænere og erfarne spillere meldte sig som trænere: 

 Alexander Hasenberg/Oscar Vraae/Thomas Bjelland - VSB 1.senior 
 Christoffer F Cornelius Petersen (extern) 
 Ea LS (extern - som har været i VSB mange gange før) 
 Jonathan Rosendal (VSB 1.senior) 
 Kasper Urwald (tidligere VSB 1.senior) 
 Loic Mensah (VSB 2. senior) 
 Mikkel Poulsen (VSB 2. senior) 
 Preben Önnerth (VSB Årgangstræner 2005dr) 
 Rasmus H Helsing (extern) 
 Frederik Hasenberg (VSB u19) 
  

Derudover var 13 erfarne ungtrænere fra u16-u19 på banen også: 

 Andreas Bardram 
 Andreas Gaudin 
 Andreas Laungaard 
 Clara christiansen 
 Elias Engelman 
 Ida mollerup 
 Jens Dehn 
 Jonas Romer Larsen 
 Mads møller 
 Nikolaj Tobiasen 
 Oskar Reeh 
 Philip Hemmingsen 
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 Thomas van der Zee Hertz 
 

CAMP deltagerne fik en sponseret tur til "Til Tops". 

I år stod Ketil (forælder til en årg 2007’er) for CAMP og FODBOLDSKOLE - stor tak til Ketil!! 

Tak til de forældre, der hjalp på CAMP om aftenen! 

Tak til alle trænerne, der brugte en uge af deres sommerferie på at være trænere på vores fodboldskole og 
CAMP. 

Til næste års fodboldskole og camp skal vi have et par tovholdere på banen til at hjælpe med at få planlagt 

arrangementet. Meld dig gerne til vsb@vsb-fodbold.dk 

 

Faciliteter 
Vi har fået flere nye døre og vinduer af LTK og den fine elektroniske resultat tavle ved opvisningsbanen og 

der er blevet sat kroge op i baderummene i NyA og NyB. Vi har fået elektroniske adgangskort til 

Hummeltoftehallen – og efter års efterspørgsel har vi nu fået det antal kort, vi har behov for, så vi ikke 

længere skal have det bøvl med, at der er lukket, når vi kommer. Og vi har efter mange års ønske endelig 

fået lov til at opbevare bolde på Virumskole også.  

 

Den grønne cafe 
Cafeen kører der ud af i Lasse og Dans regi - det er dejligt med liv i klubhuset, og de har været flittige til at 

tilbyde dagens ret om tirsdagen, og mange har støttet op om initiativet. En del holdaftener er blevet 

afholdt, og hvis det er længe siden sidst for jeres hold, så få endelig booket en aften. Det er vigtigt, at vi 

støtter op om cafeen så Dan og Lasse kan blive ved med at holde åbent til glæde for alle. 

 

Bestyrelsens fokus i 2016 
I 2016 har fokus været på at optimere vores medlemsindmeldelse og udmeldelse og betaling. 

Indmeldelse foregår nu online på hjemmesiden, så vi automatisk får registreret al nødvendig information, 

og den nye spiller får automatisk sin dbu.dk login og adgang til KAMPKLAR. 

 

Derudover har vi konverteret kontingent betalingen til online betalingskort opkrævning med abonnement. 

Dvs. at ved indmeldelse tilmelder man sig et abonnement, så kontingent betales automatisk frem til en 

eventuel udmeldelse.  

 

I august måned er alle eksisterende medlemmer derfor konverteret til online abonnement, og det er kun 

ganske få medlemmer, der endnu har en restance. Der er ikke længere nogen, der betaler på girokort eller 

med PBS. Det er HELT udfaset. 

 

Så hvor vi tidligere ofte har haft 200-300.000 udestående 2-3 måneder efter betalingsdeadline, er det nu 

nedbragt til stort set 0. Det giver stor sikkerhed for klubbens drift og dejlig ro i maven for bestyrelsen. 

 

På general forsamlingen præsenterede vi de opgaver, vi ville arbejde med i 2016, og vi er allerede nået 

langt – nogle af tingene skal vi arbejde videre med for at løfte det endnu et niveau: 

 

mailto:vsb@vsb-fodbold.dk
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Gennemført: 

 Ungtræneruddannelse - 1 session hver 2. måned ved vores egne erfarne trænere plus selvevaluering og 

månedens øvelse 

 Nyt specifik-træningskoncept blev afprøvet før sommer og startede delvis op igen efter sommer – der er 

fortsat noget at arbejde med og vi kigger stadig på hvordan vi kan få mest og bedst mulig træning til de 

meget ambitiøse. 

 Nyt holdopstartskoncept – tilmelding og indmeldelse på forkant og guidet opstart med erfaren træner (Ketil) 

og gradvis overlevering til ny forældregruppe med stor hjælp fra mange ungtrænere. Der skal stadig arbejdes 

med at få endnu mere leg ind og fange de smås interesse, så vi beholder dem for evigt. Men vi mangler en 

klubfar/mor, der elsker at starte de små op. 

 Indkøbe 2 sæt 5-mandsmål og 4 sæt 3-mandsmål – for VSBs regning  - for at udvide beholdningen af mål til 

rådighed. Det har vi gjort og de er i fuld brug på banerne til stor glæde for alle hold. 

 Flere boldvogne til fleksibel transport og opbevaring – 2 er indkøbt og har fungeret rigtig godt for de små. VI 

overvejer indkøb til Virumgård så vi kan slippe for at slæbe frem og tilbage til Kaplevej 

 Fodboldskole pilotprojekt med træneruddannelse – gennemført men det viste sig at være vanskeligt at 

samle trænerne og ungtrænerne -  de har ikke tiden så konceptet vil ikke blive gentaget. 

 Implementere ny hjemmeside – det var vi pine død nødt til, da den gamle blev udfaset af leverandøren, og 

det lykkedes rettidigt.  

 Outsource bogholderi – vores revisor er i fuld gang - gennemført  

 Implementere online betaling – gennemført og virker fantastisk efter lidt børnesygdomme i de første kørsler. 

 

I gang:  

 Nyt træner uddannelsesconcept med coaching på banen – flere sessioner er gennemført og er vejen frem til 

bedre uddannede trænere 

 Lys og belægning på sti ml Kaplevej og Virumgård – afventer Virum Tennisklub da det er deres areal 

 Påbegynde arbejdet for kunstbane nr 2 – første samtaler med kommunen er gennemført, og der skal nu 

laves et formelt kunstgræs udvalg, der kan arbejde videre med opgaven. 

 Nyt underlag på streetbanen – tilbud på udskiftning af belægning samt ide om pris for udvidelse bliver pt 

indhentet. 

 

 

Udestående: 

 1 senior inspirationstræninger og træner samlinger v Hasse/Martin 

 Ombygning af boldrum – pengene til formålet – 17,000kr - blev tjent ved BT halvmarathon, hvor VSBs u10-

u12 var frivilige vejvisere og Veteran/OB/Senior var stod for transporten. Vi afventer endelig plan for 

ombygning. 

 Færdiggøre KAMPKLAR udrulning (senior1/2/u17/u19/kvinde senior/olboys mangler stadig) 
 

Derudover har vi i år indkøbt nye sommerjakker til både trænere og ungtrænere, og der er kommet flot 

skilt på Kaplevej, så alle kan se, vi er her. 

 

VSBs formand er i 2016/2017 valgt som repræsentant for Danmarkseriens pulje 1 i DBUs 

Repræsentantskab.  

 
Før sommeren søgte vi en fond i kommunen til hytte & lokale forbedringer om lyddæmpende loft til 

klubhuset og maling af omklædningsrum 5+6, som stadig er de helt gamle mørkebrune farver. 
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Resultatet blev at vi får det lavet – via LTK – ikke via fonden. Det bliver super dejligt for når vi afholder 

arrangementer i klubhuset er larmen enorm. Og lysere omklædningsrum vil glæde både pigerne og vores 

modstandere som ofte anvender omklædningsrum 5 og 6. De endelige planer for udbedringen håber vi 

snart at høre om fra LTK. 

 

Træningstider 
Træningstiderne for vintersæsonen træder i kraft i uge 43. Vi har så vidt muligt fastholdt samme 

træningsdage som i sommerperioden. Indendørstiderne er fordelt på Hummeltofteskole og Virumskole. 

  

Til trænerne: Hvis I aflyser jeres egen træning, så giv besked til holdene, der spiller samtidig med jer, så de 

kan planlægge med at have mere plads til rådighed.  

 

Til spillere og forældre: vær med til at sørge for, at omklædningsrum bliver låst af efter brug. Ser du der er 

åbent, så gør en træner opmærksom på, at der skal låses. 

 

Afdelingsansvarlige: 
Alle spørgsmål vedr. en årgang skal rettes til følgende: 
Børn: Årgang 2013-2009: Ketil Berg-Sørensen (vikar indtil ny findes) 

Junior: Årgang 2008-2004: Casper Simonsen 

Ungdom: Årgang 2003-1998: Kenneth Reeh 

Senior/Oldboys/Veteran/Super Veteran: Tomas Rosendal 

Kvinder/Piger: Lene Laungaard 

 

Gentagelse fra tidligere nyhedsbreve: 
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 vsb@vsb-fodbold.dk 

 

VSB Tøjsalg:   

VSB tøj partner - Sportyfied – kan du handle med direkte på hjemmesiden til fordelagtige priser 

samtidig med at du derved støtter VSB. F.eks fås et nyt kampsæt til 380 kr – måske du vil have dit eget, så 
du også kan bruge det til træning. God gaveide! 

VSB får rabat på udstyr baseret på medlemmernes indkøb, så støt VSB ved at købe dit sportsudstyr her – 
også andet end fodboldudstyr! 

http://www.vsb-fodbold.dk/klubtoej/ 

https://vsb.sportyfied.com/ 

 

http://www.vsb-fodbold.dk/
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KAMPKLAR 
KAMPKLAR er nu ved at være i brug for alle hold.  

Se på www.vsb-fodbold.dk under ”spiller,træner,forældre info” under ”kampklar” for yderligere vejledning til 

hvordan systemet bruges. 

 

Alle hold skal konvertere til KAMPKLAR. 

 

Kampklar anvendes til: 

- Al kommunikation til holdets spillere og forældre som sendes fra KAMPKLAR  

- 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 kørsel, dommer, frugtleverandør, tøjvasker, 

etc. 

Nedenstående eksempel på skærmbilledet og aktiviteter for piger årg 2005 

 

Har du brug for hjælp så er der god hjælp at hente her på vores egen hjemmeside og på DBUs: 

http://www.vsb-fodbold.dk/maalsaetninger-struktur-roller/foraeldre/kampklar-vejledning/ 

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

 

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 fra. 

 

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 du kun skal logge ind 1 gang - med sin egen forælder login. Derved 

http://www.vsb-fodbold.dk/
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kan du få overblik over alle dine børns turneringsplan og øvrige holdaktiviteter. Hvis man gerne vil have både mors 

og fars  email og mobil nr tilknyttet barnet, er dette også løsningen. 

 

Fordelene ved KAMPKLAR er mange.  

 Du kan selv vedligeholde adresse, 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. 

 Du kan kontakte alle spillere på holdet direkte fra KAMPKLAR på DBU APP via tlf, email eller sms så du har 

kontakt info lige ved hånden. 

 


