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Kære alle, 

VSBs 100 års jubilæum. Det er fantastisk at stå her og tænke på, at for 100 år siden, da 
Virum by næsten bare var en pløjemark, stiftede nogle aktive unge mænd en forening, som 
har vokset sig stor og stærk. 
 
Klubben betyder utroligt meget for mange. Rigtig mange børn og voksne får deres 
sportsoplevelser med deres trænere og holdledere i klubben. Det handler både om at blive 
god til fodbold, men mindst lige så meget om at have det sjovt og opleve op og nedture 
sammen. Om sammenhold, fællesskab og venskaberne. Hele fodboldrejsen fra 3-årig til 
voksen handler reelt kun meget sjældent om at blive professionel. Så hver eneste sæson 
skal være fyldt med unikke sjove oplevelser, venskab  og minder. 
 
Jeg har været med i klubben siden 2006 og i bestyrelsen siden 2012. I 2006 var 
medlemstallet ca 650 medlemmer – det halve af i dag. Jeg kom i klubben, som de fleste 
andre, fordi mine børn startede til fodbold, og jeg kastede mig ind i arbejdet som træner, 
holdleder, bestyrelsesmedlem og siden 2015 som formand.  Pt også som aktiv i DBU 
Sjællands bestyrelse, DBUs repræsentantskab og i Kvinde Elite Udvalget. Jeg holder især af 
kontakten med trænerne og de unge, og jeg elsker at se holdene trives, at spillerne bliver 
ved og bliver hængende i klubben. Nu har jeg været med så længe, at jeg har set mange 
hele vejen igennem til senior. Det er dejligt, livsbekræftende og inspirerende. 
 
I denne uge har VSB netop rundet 1300 medlemmer for år 2021. 347 kvinder/piger og 954 
mænd. Klubben er nu i top 10 for piger og i top 20 for herre/drenge i DK – samlet den 12. 
største klub i Danmark. 
 
Nogen vil spørge om antallet er vigtigt. Det er det. Fordi antallet giver mulighed for, at vi 
kan lave nogle strukturer i klubben, der giver bedre fodbold og træning for alle. Det giver 
mulighed for fokus på det fodboldfaglige. At have VSB koordinatorer der får dagligdagen til 
at køre med alle de opgaver, der er i en stor fodboldklub. At give sportslig sparring til 
trænerne. At hjælpe alle vores nye medlemmer og forældre i gang i klubben. Det har givet 
os mulighed for at involvere vores spillere aktivt som trænere for de yngre. Vi har ca 60 
unge mennesker mellem 13 og 22 år ansat som lønnede trænere. Vi klæder de unge 
trænere på til at blive dygtige fodboldmæssigt, ansvarlige på job, og vi giver de yngre 
spillere nogle at se op til og spejle sig i. Vores egen trænerpipeline. Relationerne skaber 
klubånd. Hvis I har prøvet at have et hold, hvor det er svært at stille spillere nok til kamp, 
kender I også betydningen af at have nok spillere og at kunne låne mellem hold og mellem 
årgange, det kræver mange spillere på alle årgange.  
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Forældre til spillere i VSB har alle dage været vigtige som forældretrænere. Selvom 
forældrene har travlt, sætter vores nuværende ca 30 forældretrænere tiden af til at være 
trænere, assistenttrænere, kampafviklere og dommere. Dertil kommer vores 50 holdledere 
som også alle er forældre. Det er nødvendigt. En fodboldtræningstime er stadig meget billig 
sammenlignet med anden sport, 10-15kr, så frivillig hjælp er stadig et grundelement, især 
på de yngste årgange. Alle forældre skal bidrage, især til deres hold, som hjælpetræner, 
med kørsel, frugt, kamptøj, dommertjans, tur arrangør, pizzaaften, etc. så hvis I ikke 
allerede deltager, så meld jer til opgaverne – der er altid nok at lave og for få hænder. 
 
Sportsligt står klubben rigtig stærkt nu. Vi begynder at se resultaterne af vores satsning på 
god træner normering, uddannelse, sportslig sparring, inspirationstræning, specifiktræning, 
målmandstræning, DBU uddannelser, etc. Vi har 4 hr seniorhold og et kvinde senior hold. 
Oldgirls og veteraner. De bedste spillere på hver årgang spiller i år alle i gode rækker på 
ungdomssiden dvs mesterrække eller øst og vi har stærke 2.hold med super god tilslutning. 
Vi prioriterer dygtige trænere til alle niveauer højt, og de har alle samme betingelser – unge 
som gamle, kvinder som mænd. 
Børneårgangene på drenge siden er 50 spillere nærmest fra start, nogen kommer over 60 
spillere, og pigeårgangene nærmer sig vores målsætning om 25 spillere på hver årgang. 
 
I mange klubber begynder pigefodbolden først nu at tage fart. Der har VSB satset seriøst 
siden 2011 og bygget op nedefra (selvom VSB egentlig også var med helt i starten af 
70’erne – endda med en spiller på VM holdet). I dag er senior kvinder nu i Sjællandsserien 
og u16 piger i Liga2. Vigtigst er dog mængden af spillere, og at de holder ved og der 
kommer nye til i alle aldre. Pigerne elsker at spille fodbold, og især den helt klare linie med 
totalt ens forhold for drenge og piger er den væsentligste succesfaktor samt det at vi har 
fået egne spillere involveret som trænere og derved rollemodeller. Tror også de fleste 
forældre i området nu helt automatisk ved at fodbold i VSB, det er da naturligvis for piger 
også. 
 
På herre senior siden vil nogen drømme om dengang VSB var i Danmarksserien og på vej op 
i divisions fodbold. Men tiden er hård nu. Der udklækkes dygtige fodboldspillere fra 
akademier og efterskoler som aldrig før. Niveauet stiger ned i rækkerne og lægger pres på. 
Licens systemet styrer, at ikke alle talenter bliver i VSB, tager videre allerede i 8-9 års 
alderen, selvom vores spillere også opdages i 15 års alderen, vi bliver tit kontaktet af 
klubberne scouts. Men der er stadig rigtig mange meget dygtige ungdomsspillere i VSB, som 
bare har fravalgt elite ræset. Dem laver vi fodbold for. Vi har en klar vision om, at det 
primært skal være spillere udviklet i VSB, der bærer senior holdene. Vi henter ikke spillere 
langvejs fra. Hellere spille lavere rækker med spillere fra egen ungdom, hvor VSB børn har 
eller har haft dem gennem tiden som trænere på fodboldskolen eller til daglig, så der er 
genkendelse og spejling. Strategien har til de seneste Senior hr kampe givet 2-300 tilskuere 
som vi ikke har haft i årevis. Det er en fornøjelse af følge. Senest 2 sindssyg spændende 
pokal kampe. Resultaterne skal nok komme med den retning der er lagt, og det er tydeligt 
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at senior holdene trives nu, både på herre senior og kvinde senior. Kvinderne er i 
sjællandsserien og mon ikke serie 1 og sjællandserien er i sigte snart igen for herrerne også. 
 
Derfor er det utroligt vigtigt, at klubben fungerer så godt som overhovedet muligt og hele 
tiden sikrer, at alle årgange får en masse gode fodbold minder. Vi fortsætter med 
udviklingen, arbejder på at højne det fodboldfaglige niveau, udvikle nye tilbud til spillerne, 
onboarde nye medlemmer og forældre hurtigt og imødekommende, uddanne vores unge 
trænere og forældre trænere til et højere niveau og samtidig sikre at vi i det kommende 
forhåbentlig corona frie år kan lave alt det sjove vi har haft på tegnebrættet med interne 
stævner, klubaftener, træneraftener, champions league aftener, bingo, etc. 
 
Med vores mange medlemmer er  vores faciliteter pressede, især om vinteren. Vi glæder os 
til 2023, hvor politikkerne har sat en ny kunstbane i Virum-Sorgenfri på budgettet. Det kan 
ikke gå hurtigt nok. Vinteren er lang, og det er som at svømme på tværs i en svømmehal i 
stedet for på langs og med alle hold i vandet samtidig. Det holder ikke meget længere. Det 
bliver meget bedre, når der kommer en ekstra kunstbane ved siden af den nuværende på 
Virumgård. Det er vores store jubilæums ønske for vores 1300 medlemmer, som vi håber at 
I støtter op omkring. 
 
Jeg vil gerne bede alle om at råbe hurra for VSB – 3 korte og 1 langt. 
 
For de første 100 år, - og for de næste. 
 
Stort tillykke til VSB og god fest. 
 
 

Lene Laungaard 
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