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Lene Laungaard 

Formand  

VSB  

 

Kære alle, 

2020 og frem til september 2021 har været et noget anderledes periode end forventet. Corona har fyldt. Givet helt 
andre bekymringer end normalt. Utrolig meget tid er gået med at sætte sig ind i restriktioner, planlægning og 
omplanlægning, konsultering med kommune, DBU og Sundhedsstyrelsens Corona Hotline, sende hold hjem i 
karantæne pga smitte og meget ny vejledning.  Alle har klaret det flot med velvilje og omhyggelighed - vi har klaret 
det rigtig godt sammen. Reelt har vi kun være lukket helt ned i 16 fodbold uger. Resten af tiden har der kunne 
trænes i mindre grupper, og efteråret 2020 blev stort set normalt, og det samme fra forår 2021. Forårsturnering 
2020 blev aflyst men så kom der 100 sommerboldkampe i stedet. Det blev til 325 efterårskampe plus 74 stævner for 
de små. Vinterbold 2020/2021 blev så desværre stort set aflyst. Mens foråret 2021 har været stort set helt normalt 
turneringsmæssigt.  
 
Nu vil jeg fokusere på fodbolden: 
 
Særlige sportslige resultater – Sjællandsmestre - for 2020/2021: 
 
Sjællandsmestre 

• +60år Veteran HR 8-mands, efterår 2020 

• +45år Veteran HR 11-mands veteran, efterår 2020 

• +45år Veteran HR 8-mands veteran, forår 2020 

• 2006dr u15 mesterrækken, sommer 2021 

• U19dr (2002/2003) række 1, sommer 2021 

• U17dr (2004) række 2, sommer 2021 

• U14 piger (2007/8 piger) Liga 2, sommer 2021 
 
I 2020 var vi 1249 medlemmer i VSB, hvoraf 325 piger/kv og 975 drenge/hr (vs 1170 medlemmer i 2019).  339 

indmeldelser vs  222 udmeldelser. Særligt mange nye piger og senior spillere. VSB var allerede i 2020 den 14. største 

klub i DK (10. for piger/20. for drenge). For 2021 er vi dags dato 1412 medlemmer. 

Senior KV har fantastisk god tilslutning, de blev nr 2 i Serie 1 og er rykket i Sjællandsserien. Der falder lidt spillere fra 
i pigernes sabbatår, men der er også kommet nye til, da tidligere spillere er vendt tilbage fra licensklubber og 
efterskole. Holdet har nu Kenneth Andersen i spidsen. Holdet står styrket og har fået en rigtig god start i 
Sjællandsserien. 
 
Senior HR: Hvis vi spoler tilbage til 1. januar 2020 vidste vi ikke, om vi havde en Senior HR trup, da det hidtidige hold 
var gået i opløsning siden udfordringerne sommer 2019. Vi fik overtalt André Mytysia til at påtage sig opgaven trods 
det svære udgangspunkt med at starte forfra, samle og bygge op. Det lykkedes at få alle tilbageværende 99’ere og 
00’ere samlet. Holdet blev ramt uheldigt af mange skader, og flere kampe kunne være vundet, men det var stolpe 
ud.  Nu er truppen på rette vej, har vundet de 5 af 6 første kampe i sæsonen. Der kommer rigtig stærke spillere op 
fra U19, der er fortsat en god pipeline i nuværende u19 og u17, der nok skal sikre god fodbold og måske mulighed 
for oprykning på sigt.  Vigtigst er det, at der stabilt er mange til træning, hvilket vidner om et stærkt sammenhold og 
lyst. Derudover er der kommet en del seniorer til, som alle kommer fra lokal området, og bl.a. er der nu også et 
Senior HR 3 ledet af Karsten Bech og et Senior HR 4 ledet af Omar Ayrobi. Samlet set har Senior HR afdelingen ikke 
haft så mange medlemmer i de seneste mange år og været så lokalt funderet med spillere, der er vokset op i VSB. 
Alle Senior HR hold arbejder godt sammen og hjælper hinanden, og det samme gør u19dr, og med nye trænere på 
alle poster, er der etableret et rigtig godt samarbejde. Alle senior hold har ens forhold, som er en stor del af 
sammenholdet. 
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Efterskolerne gør virkeligt et stort indhug i både 9.klasse og 10.klasse, så det er noget VSB skal være meget obs på at 
forberede og have en plan for, så de vender tilbage igen. 
 
I corona pauserne blev arbejdet på forskellige opgaver, som havde ligget og ventet bl.a. oprydning, maling af skur, 
terrasse og bænke kunne alle tydeligt se - det pyntede en hel del. Der blev arbejdet på bedre børnetræning, fælles 
spillestilsretning, specifiktræningsplaner, instagram opstart, definition af spillerkultur og forældrekultur, det sjove i 
træning, etc. Det bliver introduceret ved 1-til-1 inspirations træninger fra koordinatorerne og vil for alvor tage fart i 
efterår/vinter 2021/2022. 
 
Fodbold fitness vokser fortsat  - der er pt ca. 50 kvinder og i 2021 har vi netop rundet 100 mænd. Stærkt af Ketil og 

Lars. 

Veteraner og superveteraner holder fortsat ved med kampe og træning med Finn Thomsen og Mikael Østergaard i 

front. 

Målmandstræning varetages af 5 VSB målvogtere med Christoffer Møller som overordnet ansvarlig – i alt 55 spillere 
får målmandstræning. Vores målmænd er meget efterspurgte i eliteklubberne, så satsningen er rigtig, men giver 
også lidt bagslag for vores hold. Vi er tilsyneladende foran andre på den front, da vi starter den individuelle 
målmandstræning langt tidligere. 

 

VEO er i 2020 for alvor blevet taget i brug af flere hold. En standard intro er klar på hjemmesiden, så flere hold nemt 
kan tage det i brug. Det skal måske snart opgraderes til en nyere version. 

 

Desværre blev der intet Lundtoftestævne, Medaljestævne, Bakkenstævne eller marathon dag i 2020 pga corona, 
ligesom de traditionsrige pinse cup stævner blev aflyst. I 2021 blev det kun til Marathon hjælp, men stærkt udfordret  
og reduceret pga manglende frivillige. 

 

Kunstbanens toplag er i 2020 blevet udskiftet og indgangspartiet ombygget. Det er blevet rigtig lækkert.  

 

Det blev kun til et enkelt arrangement i 2020 ved Senior HR kampen i uge 27, hvor vi fik inviteret 300 på anlægget, 
især fodboldskoledeltagere og forældre, da kampen havde flere fodboldskoletrænere på banen. Det var en 
fantastisk dag med så mange på stadion og er helt sikkert det vi stræber efter skal lykkes i fremtiden. 

Desværre holdt corona klubhuset lukket i store dele af 2020. Ganske få møder har kunnet afholdes. Bestyrelsen har 
primært mødtes på TEAMS. 

 
176 var på VSB Fodboldskole i uge 27, 2020. Kæmpe tak til Preben og Christoffer. Fodboldskolen kunne heldigvis 
afvikles, selvom restriktionerne vanskeliggjorde det en hel del. Grupperne måtte ikke blandes. Især for de mindste er 
30 timers fodbold på 5 dage i forvejen noget af en mundfuld, men corona restriktionerne gjorde det en del sværere. 
Men det gik rigtig godt og det blev en fantastisk god fodboldskole.  Vi havde det stærkeste trænerteam i lang tid, da 
Roskilde festival var aflyst - der var sat ekstra ressourcer på, så træningen var meget fokuseret til det niveau spillerne 
havde, og vi har fået meget positiv respons på selve afviklingen og fagligheden. At der viste sig at være problemer 
med maden, vi havde fået leveret udefra, var et hårdt slag, og nogen af deltagerne og trænerne blev desværre syge. 
Heldigvis var VSB’erne klar igen til 2021 fodboldskole i uge 26, som blev udsolgt på 3 minutter. Fodboldskolen i 2021 
har været en mega succes, vi udvidede til 225 deltagere, havde stor tilslutning fra vores trænere, så vi fik endnu 
engang et fantastisk trænerteam. 
 
I 2020 ansatte vi 16 nye trænere, 14 nye ungtrænere, samt 13 nye holdledere og dertil rokerede rundt på 10 
trænere. Som altid er det en stor opgave at få besat alle poster og oplært, men det er et virkelig stærkt setup vi har 
pt. Puljen af unge trænere, der er klar til større ansvar, er nu så stor, at vi næsten aldrig har problemer med at få 
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positioner besat. Nu er der en grad af frihed til at vælge det rigtige setup. I 2021 har vi sagt farvel til 12 ungtrænere, 
hvoraf en del skulle på efterskole, og vi har ansat til et tilsvarende antal nye. 
 
I 2020 har André Behrend og Thomas Bork Nørgaard opnået B-licens, B1 til Christoffer Møller, Andreas Melbye, 
Mathias Ørum og Kenni Reimer Hansen. Internt afholdt vi flere ungtrænerkurser, c1 blev afholdt juni 2021, mens c2 
afholdes i november 2021. Der er et stort ønske om for alvor at få gang i uddannelsesaktiviteter nu, hvor corona 
forhåbentlig er bag os. 

 
Vi har igen efter nogle års pause indgået en samarbejdsaftale med Lyngby Boldklub A/S, som giver mulighed for 
sparring med Lyngbys elite trænere, vores drenge talenter kan få bedre prøvetræning i LBK samt indstilles til LBKs 
ATK-center som samarbejder med FCK, og på flere andre områder har vi fået et godt samarbejde begge veje.  
 
I august 2021 afholdt vi VSBs 100års fødselsdag. En fantastisk begivenhed med over 800 medlemmer, venner og 
familier på stadion både fredag og lørdag, med besøg af både DBUs Oldboyslandshold og DBUs Kvinde All Star hold 
(som var oprettet på VSBs ønske), medaljestævne, straffesparkskonkurrence, teqball konkurrence og taler ved DBUs 
Sjællands formand Jacob Koed, Lyngbys Borgmester Sofia Osmani og VSBs formand. Sammen med festdagen kom 
også VSBs 100 års Jubilæums bog skrevet af Jakob Andreassen - et fantastisk værk.  
 
 

Økonomi 

Regnskabet 2020 viser et overskud på 103.000 kr. Størstedelen af VSBs trænere er nu lønnede i stedet for på 

omkostningsgodtgørelse, og der betales derfor am og a-skat, som i 2020 udgør ca. 330.000kr af lønbudgettet. Pga. 

corona og det derved reducerede kampaktivitetsniveau blev der ikke behov for at anvende de budgetterede 

470.000kr af egenkapitalen til drift i 2020.  

For 2021 med nuværende trænerbesætning og normalt aktivitetsniveau var der for 2021 budgetteret med en 

planlagt anvendelse af 400.000 kr. fra egenkapitalen til drift. Pga corona i jan/feb 2021 og lavere aktivitets niveau 

pga bla ingen vinterbold har der været omkostningsbesparelser. Og samtidig giver medlemsvæksten en bedre 

økonomi pga sammensætningen. 

Resultat for 2021 estimeres til ca 200.000+ kr i overskud.  

I 2021 regnskab forventes egenkapital på ca 1.900.000 kr .  

 

Ved GF sidste år havde vi følgende planer for 2020 og status er nu: 

• LTK renoverer Kunstbanen: Tjek 

• LTK maler omkl 5 +6 indgang: Tjek 

• Kunst bane nr 2: LTK har besluttet, at der skal være en bane i VIRUM/SORGENFRI området i 2023, men placering 
ikke besluttet endnu. VSB ønsker den placeret på bane 2 på VIRUMGÅRD.  

• Flere klubsamarbejder: Aftale indgået med LBK. 

• Sponsorer:  Større involvering af medlemmer og forældre til sikring af sponsorater til klubben – afventer 
sponsorudvalget. Sponsorat dog søgt og modtaget fra FOGS FOND, DANSKEBANK FOND og DIF/ALLWAYS. 

• Skabe en fælles retning for spillestil i klubben: Spillestils udspil lavet og VSBs sportslige coaches tager 
udgangspunkt i det ved inspirationstræninger på årgangene. 

• Sikre fælles retning for børnefodbolden: Børnefodboldplan beskrevet og skal danne grundlag for 
forældretræneres og ungtræneres virke, skal for alvor sættes i gang i efterår 2021. 

• Skabe bedre udveksling af erfaring mellem årgangene: flere møder på tværs af årgangen post corona. 

• Coachingforløb med interne samt eksterne trænercoaches: DBU trænerrådgiver, LBK træner og vores 
koordinatorer har været forbi og lave forløb og inspirationstræninger. 
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• Udvikling for alle - mere fodboldfaglighed med mere sportslig sparring – højere sportsligt niveau i toppen og i 
bredden: 4 specifik trænings forløb for ca. 100-150 spillere med fri tilmelding, 2 uddannelsesforløb for unge 
trænere, B licens og B1 kurser. 

• Udvikle forældre kulturen (opbakning, hjælp til træning og respekt for trænerens arbejde): plakater udarbejdet og 
ophænges til kampagne. Interviews med holdledere og trænere på www skal skabe opmærksomhed. 
 

 

Fokus i 2021: 
• Komme godt i gang efter corona 

• Selvfølgelig fastholdelse af vores VSB værdier og principper – specielt glæden ved spillet, og fair og ens vilkår for 
alle. 

• C1 kursus i Juni og C2 kursus i november (udskudt flere gange) 

• Ungtræner samlinger 

• Spillestilsmøder med trænerne 

• Meget aktiv brug af sociale medier  

• Få gang i holdaftener for årgangene igen 

• Få cafeen i gang igen 

• Fodboldskole for 225 børn 

• 100 års arrangement 

• Onboarde nye medlemmer og nye trænere/ungtrænere/holdledere 

• Onboarde ny koordinator Andreas Melbye og omorganisere til fortsat ansættelse af Thomas og Christoffer som 

sportslige coaches. 

 

 

Da jeg også takker af som formand, efter 10 år i bestyrelsen, gives depechen videre med et VSB i topform: 

 

• VSBs værdier er stærkt forankrede i klubben og kulturen. 

• Klubben er vokset til over 1400 medlemmer, hvoraf næsten 400 er piger. 

• Økonomien er styrket og egenkapitalen er styrket med 1,8 mio kr. 

• Der er nu 100 ansatte trænere og en stærk pipeline. 

• Der er en stærk organisering med 4 koordinatorer og en dygtig bestyrelse. 

 

 

Fokus for VSB fremover 

Det vil jeg overlade til bestyrelsen. Jeg håber, der vil blive holdt fast i VSBs værdier og principper – specielt glæden 
ved spillet, og fair og ens vilkår for alle, drenge og piger, mænd og kvinder. 

 
 

Med disse ord vil jeg sige tak for venskabet, vi ses på banerne og beretningen er åben til debat.  

Lene Laungaard 

Formand 

 


