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Bestyrelsen: 
Næste bestyrelsesmøde er Tirsdag d. 24 November kl 20 

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

 

Medlemstal 

Pr Oktober 2015:  822 medlemmer – dækker over 238 udmeldelser og 263 indmeldelser siden Januar 2015.  

Der er bla. kommet af drenge bla: 9  2002’ere, 14 2001’ere, 18 2005’ere, 20 2006’ere, 16 2007’ere, 26 2009’ere, 21 

2011’ere og 38 nye piger. Det kræver 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. 

 

Vi har fortsat en del restance udestående – vi håber, at de sidste medlemmer, der har modtaget remindere, vil være 

rare at få betalt, så vi kan lukke den opgave. Vi bruger AL FOR MEGET tid i bestyrelsen på at få kontingenterne i 

kassen. Og uden dem kan vi ikke betale VSBs trænere, turneringer og udstyr. 

 

Afdelingsansvarlige: 

Alle spørgsmål vedr. en årgang skal rettes til følgende: 
Børn: årg 2011-2007: Ketil Berg-Sørensen 

Junior: årg 2006-2001: Casper Simonsen 

Ungdom: årg 2000-1997: Kenneth Reeh 

Senior/Oldboys/Veteran: Philip Christensen 

Kvinder/Piger: Lene Laungaard 

 

I bestyrelsen har vi arbejdet med mange forskellige områder gennem de sidste par år – meget er under 

fortsat udvikling – alt sammen med det formål at fastholde og udvikle alle VSBs spillere – bl.a:  

 C-licens uddannelse udbudt til styrkelse af trænere og ungtrænere  

 Via B&U konsulent ordningen har fokus været på opstarten af nye årganges træning og setup 

 Øget træner søgning blandt vores egne seniorer og deres netværk, 1.Senior / u17/u19 målmand aktiveret i 

målmandstræning 

 Aftale med KD&C om målmandstræning og målmandstræner uddannelse 

 Ungtrænere tilknyttet alle hold – 1 pr 20 spillere. Ungtræner kontrakt og jobbeskrivelse, trænertøj 

udleveret til forårets ungtrænere, nye VSB træner trøjer til ungtrænerne for fælles identitet er bestilt, fokus 

på uddannelse af ungtrænerne, forhøjet betaling til ungtrænere for at gøre det attraktivt 

 Standardiseret betaling til alle trænere (også forældretrænere), også til 2. + 3. hold og revideret 

trænerkontrakt 

 Øvelsesoversigt med youtube videoer på hjemmesiden til inspiration for alle trænere, forældre og spillere 

til brug på banen og hjemme i haven 

 Revideret aftale med Lyngby BK med klarere definition af leverancer vedr. træneruddannelse med 

inspirationstræning fra LBK - uddannelse på stedet af VSB trænere på egne hold. 

 Etablering af et sportsligt udvalg, som skal udvikle træningskvaliteten yderligere 

 Træningstidsplan, hvor alle får 1 træningstid på Kaplevej, hvis overhovedet muligt 

 Ligelig fordeling af attraktive og mindre attraktive kamptider i vintersæson 

 Principper for tildeling af træningstid sommer og vinter 

 Samlet træningstid for alle hold på en årgang 
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 Fælles turneringstilmelding på tværs af årgange, hvis der er for få spillere til f.eks en 3.holdsturnering 

 Standardiseret stævne- og turneringstilbud til alle hold 

 Rejse- og turneringsretningslinier 

 Dispensationer – vi arbejder med DBU Sj om ændrede dispensationsregler så de kommer bedre i tråd med 

vores ønske om sociale hensyn og mere fleksible frispilningsregler til kampe  

 Opdateret hjemmeside med alle nødvendige informationer om VSB, om hvert hold, og hvad VSB er inkl. 

billeder af trænere og holdledere. Flere svar på hjemmesiden og tydelig arbejdsdeling 

 Øget kommunikation fra bestyrelsen om initiativer og aktiviteter på klubbens hjemmeside  

 Introbreve til forældre og spillere for at lære VSB hurtigere at kende 

 KAMPKLAR implementeret på alle hold – oldboys/senior1/2 udestår 

 Udvikling og forbedring af KAMPKLARs funktionalitet via DBUs reference gruppe som VSB er med i 

 Holdaftener for alle hold 2-3 x pr år 

 Forpagtning af Cafe 

 Standard sæt af pokaler og medaljer til alle hold – også 2. 3. hold 

 Mere agility udstyr, ens udstyr til alle hold og årgange, flere mål på banerne for bedre træning 

 Topdressing af bane 1, 2 og 3 

 Maling af vinduer/døre og udhæng på klubhus 

 Grundrengøring af omklædningsrum og aftale med LTK 

 Oprydningsdag i juni 2015 hvor vi kom godt i bund alle steder 

 Genopsætning af infoskærm og VIASAT 

 Renovering af toilet på VIRUMGÅRD 

 etc 

 

Næste øvelse i bestyrelsen er d. 12/11, hvor vi skal arbejde med strategi og målsætninger for 2016-2020 – 

den største udfordring er at få økonomien til at hænge sammen med de sportslige ambitioner for alle 

årgange samt at skaffe det frivillige engagement, der skal drive klubben. 263 indmeldelser bare i 2015 er en 

udfordring vi skal blive dygtige til at håndtere, så vi får de nye medlemmer godt i gang - samtidig skal vi se 

om vi kan undgå fremadrettet at sige farvel til næsten lige så mange. De mange nye skal gerne hurtigt på 

banen som aktive frivillige!  

 

Har I ideer til, hvordan vi kan forbedre VSB, så send gerne jeres indspark til VSB@vsb-fodbold.dk, så vi kan 

tage det med i vores overvejelser. 

 

Besøg fra LTKs kultur&fritidsudvalg og FIL 
Vi har haft besøg fra LTK/FIL og fik lejlighed til at vise vores faciliteter frem og samtidig gøre opmærksom 

på de ting, vi mener, der skal forbedres, såsom lys på stien fra KAPLEVEJ til VIRUMGÅRD, bedre skiltning, 

rigtig opdeling af baderum og mattering af ruder, maling af mørke omklædningsrum, flere kunstbaner og 

udvidelse af parkeringsforhold. Vi håber, at noget af det kan finde vej til LTKs budgetter. 

 

Træningstider 
Træningstiderne for vintersæsonen er trådt i kraft, og vi er mange om banerne. Til trænerne: Sørg for at 

give holdene, der spiller samtidig med jer besked, hvis I aflyser jeres træning, så de kan planlægge med at 

have mere plads til rådighed. Alle medlemmer skal være med til at sørge for, at omklædningsrum bliver 

låst af efter brug. Ser du der er åbent, så gør din træner opmærksom på, at der skal låses. 

mailto:VSB@vsb-fodbold.dk
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HUSK VSB INDENDØRSSTÆVNE i LUNDTOFTEHALLEN  

Søndag d. 10 januar 2016 kl 9-18. 

 

Aktiviteter 
VSB SPARNORD arrangement 

Lørdag d. 12 September afholdt VSB et internt medaljestævne for årgang 2009-2005 med ca 160 VSB 

deltagere. Derefter var der 1. senior kamp på opvisningsbanen VSB mod Fredensborg, som VSB vandt 1-0. 

Mange tilskuere på banerne, og SPARNORD bød på vin og slushice. 

 

TRÆNERKURSER 

18/9 ATL 2.del – aldersrelateret træner kursus med 25 deltagere 

25/10 M0 C-licens kursus målmandstræning med 20 deltagere.                    

Næste kursus bliver ”teenager træning” – dato ikke fastlagt endnu. 

 

Derudover opfordrer vi til, at trænere søger inspirationstræning ved ind i mellem at besøge andre holds 

træninger og observere øvelser og tilgange. Eller ved at spørge nogle af de erfarne trænere om at sætte en 

dag af til at komme på besøg på jeres hold. 

 

VSB CAMP og DBU FODBOLDSKOLE i UGE 26 2016 

VSB har igen bestilt DBU fodboldskole, stadig den 1. uge i sommerferien, som er uge 26 i 2016. Der bliver 

160 pladser. 75% af pladserne bliver udbudt i februar til klubbens medlemmer – resten sælges via DBU. 

 

Forpagtning af Cafeen 

Bestyrelsen har i 2015 arbejdet på flere forskellige mulige setups for cafeen, som desværre delvis 

strandende på, at det var svært at få en konkret aftale med LTK. Det koncept vi havde arbejdet på måtte vi 

derfor droppe, da vi forpassede den mulige timeslot. I stedet bød Lasse & Dan - mangeårige medlemmer af 

VSB – på at overtage forpagtningen.  

I august lykkedes det at lave en aftale med LTK og vi fik samtidig landet en kontrakt med Lasse & Dan, så de 

kunne overtage forpagtningen af cafeen.  VSB driver således ikke længere cafeen selv. Aftalen gælder 

foreløbig til august 2016. 

Der vil være dagligt åbent i sommerperiode fra kl 16-21, mens i vinterperioden vil der kun være åbent når 

der er arrangementer. Hvis du vil booke holdaften i vintersæsonen, så gerne med 4-6 ugers varsel direkte 

til Lasse eller Dan. I sommerhalvåret skal booking via Kenneth Reeh. Se mere info på www.vsb-fodbold.dk   

Lille intro til Lasse & Dan & Den Grønne Café: 

 

Lasse Peter Petersen (årg 1974): Far til Kaj (8 år), bor på Grønnevej, tidligere udstationeret som soldat, nu 

tømrermester i De Grønne Tømrere. Lasse er altid frisk på at give en hjælpende hånd i Vsb regi, har bla 

hjulpet med at lave træterrasse på Kaplevej og afvikler VSBs fodboldskole. Lasse har spillet fodbold i 

Lyngby, Lundtofte og huserer nu som en angrebsivrig venstre back på Virums Oldboys.  
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Dan Juul Nielsen (årg 1975): Gift med Dorte (tidligere forpagter af klubhuset) på 10. år.  Børn Arthur på 5 år 

og Maja på 20. Har været 16,5 år i fødevarebranchen i Flensted Catering og Catering Engros. Nu 

tømrermester i De Grønne Tømrere. Spillet fodbold i Skjern, Spjald, Lyngby og Virum (spiller nu Oldboys). 

Har siddet i Vsb's bestyrelse i 3-4 år, fratrådte 2014. Træner årgang 2009. 

 

Ansatte i Den Grønne Cafe: 

Sofie Drivsholm - årgang 1999, aktiv spiller i VSB. 

Michel Gaudin - har 3 sønner der er aktive i klubben som spillere og trænere. 

Oliver Meier - gammel Virumdreng hjælper lidt oldboys når de mangler. 

Per Onnerth - søn af Preben, der er træner i VSB. 

 

Godt resultat af arbejdsdagen d. 28 juni 2015  

Vi fik afholdt arbejdsdagen, selvom vi må konstatere at invitationen til vores 850 medlemmer og 1400 

forældre kun resulterede i hjælp fra Tordenskjolds soldater. Bestyrelsen med påhæng og enkelte andre 

knoklede hele dagen med at rydde skuret og mødelokalet og flere andre steder. Vi fyldte en hel container 

med gammelt udstyr og møbler. Mødelokalet blev malet af Dennis Bo Nielsens’ folk senere på sommeren 

og så kunne Maersk Drillings møbler sættes på plads i mødelokalet. Skuret er nu fremkommeligt og vi ved 

hvilket kamptøj vi har på lager.  

Stor tak til alle fremmødte!!! Og vi gentager successen til sommer, hvor vi så håber, at lidt flere samler 

opfordringen op.  

 

Trænere:  
Der er kommet en del nye trænere til på det sidste: 

Årgang 2007 Drenge 

Ketil Berg-Sørensen; Træner også for 2003 drenge, B&U konsulent for VSB, ansvarlig for målmandstræning 

og uddannelsesaktiviteter i VSB. Medlem af VSBs bestyrelse, Far til Oliver (2007) og Filip (2003). 

Casper Simonsen:  Træner også for 2004 drenge, Ansvarlig for banefordeling&kampplanlægning, medlem 

af VSBs bestyrelse, far til Bertram (2007) og Ferdinand (2004). 

 

Træner U17 Drenge 

Magnus Gaudin: Spiller fodbold på virums 1. senior. Er anfører.  Tømrer til dagligt. Jeg har spillet i virum 

sorgenfri hele livet. Suppliant til VSBs bestyrelse 

 

Træner 2004 Piger 

Søren Fischer: Spillet ungdoms fodbold i VSB + en enkelt senior sæson.., -Uddannet DBU træner.. , -Været 

spillende senior træner på serie niveau.., Samt ungdoms træner i VSB (med Sjællandsmesterskabsguld i 

række 1,som prikken over i'et) 

 

Træner 2005 Piger 

Mikkel Lundgren Petersen;3.g på Virum Gymnasium, spiller 1.senior i Virum 

Alexander Whitton; 3.G på Virum gymnasium. Spiller VSB 2. Senior.   

 

Årgangstræner for årgang 2001 Drenge 
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Ali Ayhan; 32 years old Born in The Netherlands. Former Professional Football Player of FC TWENTE Played 

For the National Teams U14 and U15 with players like Robben, van der Vaart, Van Persie. Quit playing 

Professional Football because of a Knee injury. Coached the Last 10 years several Football Teams on 

several age categories. UEFA LICENSED TRAINER. 

 

Årgangstræner for Årgang 2004 Drenge  

Amir Bastani:21 år, student HHX fra Niels Brock, spiller på VSB's 1. Hold. BSV barndomsklub 

  

Årgangstræner 2003 drenge 

Jakob Andreassen vender tilbage som årgangstræner for 2003 drengene 

 

Årgangstræner U17 drenge 

Tommy Schmidt bliver årgangstræner for u17 drenge assisteret af Magnus Gaudin 

 

1.senior assistent træner 

Martin Fischer bliver 1.senior assistent træner 

2. senior 

Bjørn Johansen bliver træner for 2. senior 

3.senior 

Robert Dige bliver spillende træner for 3. senior 

 

 

 

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! 

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 – dvs. vi helt udfaser brugen af HOLDSPORT i VSB. 

 

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/page.aspx?id=54542 

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 

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. 

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

 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. 

 

PS: Ønsker man ikke at modtage VSBs nyhedsmails, kan man melde sin email adresse fra på www.vsb-
fodbold.dk under ”mailinglister” i top menuen. 


