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VSB – Beretning ved Generalforsamlingen Tirsdag 25. februar 2020 

Lene Laungaard 

Formand  

VSB  

 

Kære alle, 

2019 har igen været et meget aktivt år - vi har dygtige trænere, 1170 medlemmer, 354 nye medlemmer, og har 
selvfølgelig spillet en masse kampe.  
 
Sportsligt er der en del successer, som skal fremhæves:  3 Sjællands mestre ved 2005dr, 2004dr og u18 piger og flere 
hold er rykket op, f.eks u13piger er rykket til LIGA2 (ØST), u16piger til ØST i vinterturneringen, vi har mange dygtige 
både drenge og piger spillere på de yngste årgange, og de er sultne efter mere fodbold. Sportsfagligt sker der fortsat 
udvikling - vi har afholdt specifik træninger, teknik træninger,  inspirations træninger, uddannelsestræninger og 
mange individuelle træner coaching forløb og mange af trænerne har været på kurser. 
 
Vi tager hele tiden nye skridt for at forbedre fodbolden - både oplevelserne og kvaliteten - både fagligheden og det 
sjove. 
 
I år har vi investeret i det sportsfaglige på forskellig vis: Den største satsning er ansættelsen af Thomas Bork 
Nørgaard i en fuldtidsstilling og Christoffer Møller i en 60% stilling for at øge sparring og support af trænere, 
derudover er der lavet målmandstræning for flere, specifiktræning for de træningsivrige for alle niveauer, 
tekniktræning for de alleryngste, ekstra udnyttelse af kunstbanen fra kl 15-16.30, anvendelse af flere indendørstider 
for at have færre spillere ad gangen, C-licens kursus for alle ungtrænere, flere DBU licens kurser til flere trænere, 
udvikling af trænermanual til de små årgange, manual for specifik træningen så den kan gentages, yderligere flere 
ungtrænere for bedst mulig support af forældretrænere, bedre support og onboarding af nye trænere, etc. Vi skal 
fortsat udvikle vores egen trænerpipeline og holde fast i den udvikling, der er i gang, hvor det er attraktivt at være 
træner i VSB.  
 
Alt det tilsammen skal på sigt give flere dygtige spillere under konstant udvikling og fastholdelse i VSB.  
 
Det har været super godt at få Thomas og Christoffer i gang, og det ser klart ud som en model, vi forventer kan 
fortsætte. Det er et super sabbatårsjob og passer godt til VSBs behov. Bla pga deres VSB baggrund, som trænere 
siden de var 13 år, har de haft en flyvende start, og alle trænere og ungtrænere har taget godt mod deres sparring, 
og det er en absolut nødvendig investering i den daglige drift, at vi har ansatte til rådighed. Frivilligheden kan ikke 
klare det alene, dertil er klubben for stor. Administrativt og ledelsesmæssigt er der stadig opgaver som ligger i 
bestyrelsen, vores prioritering har været at løfte det sportslige. 
 
Forskellige hold tager på skift vores opmærksomhed, udfordringerne kan være meget forskellige; trænerskift, 
holdlederskift, arrangementer, spillerne, forældregruppen, niveau-inddeling, rotation, opbakning til kampe, elite vs 
bredde, resultater, mobning, etc.  
 
Børnefodbolden er i udvikling, DBU har fokus på hvordan børnefodbold skal moderniseres, og der er en del pres for 
ambitiøse tiltag, som hidtil har tilhørt u10 og opefter, som nu efterspørges helt ned til u6. Det skal vi kigge på, 
hvordan vi tilpasser i VSB. Fokus er stadig at udvikle langtidsholdbare spillere, der ikke kører trætte i for meget pres 
og for meget fodbold for tidligt, det skal være sjovt og der skal udvikles bredt på alle spillere og ikke selektivt på få. 
Mens DBU på landsplan afdækker fremtiden, så tilpasser vi tilbuddet i VSB. Vi tilbyder teknik træning ned til u7, 
udvider målmandstræningen til u8, udvikler egen børnetræningsmanual som vil blive taget i brug i foråret, mødes 
med trænerteams omkring de yngste årgange for at sikre udvikling for alle og for både de allerede ambitiøse og dem 
som ønsker en mere rolig start, men som alle skal være med for at sikre, at VSB kan opfylde strategien om at have 2 
u17 11-mandshold om 10-15 år i de årgange. 
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Senior HR 1 rykkede til Serie 1 og overvintrer nu på en 8. plads af 12. I sommers valgte vi efter endnu en svær sæson 
resultatmæssigt at opsige træneren og forfremme u19 træneren. Desværre forløb dette skift ikke så glat som håbet. 
De 2 sidste kampe måtte derfor spilles af et reserve hold, vi hurtigt fik stablet på benene, hvorved VSB undgik 
tvangsnedrykning til Serie 2. Nedrykning til Serie 1 var dog uundgåeligt. 
Opstarten på efterårssæsonen blev derfor svær for det nye trænerteam. Vask af spillertøj blev et diskussionsemne. 
Enten skulle det gå på tur mellem spillere, eller de skulle vaske hver i sær (som alle andre gør i VSB), eller alternativt  
betale for vask (som de gør i en naboklub). Samtidig var flere ikke indforstået med at skulle betale kontingent. Nogle 
spillere valgte at søge nye klubber. Senior HR 1 trænerteamet valgte kort før jul bla derfor at opsige deres kontrakt. 
Sammenfaldende kom Senior HR 2 træneren ind på sit studie og opsagde sin kontrakt.  
Vi gik derfor ind i 2020 med et ønske om at få en hurtig afklaring af træner positionen og status på spiller truppen. 
Rammerne for Senior i VSB er endnu en gang blevet tegnet meget tydeligt op.  Vi har fået en ny træner, André 
Mytysia, som senest har trænet Jægerspris Senior 1 med mod på mere. Det er kommet godt fra start med 15-20 
spillere til træning – der er ca 30 spillere i truppen. Der arbejdes på at bevare billetten til Serie 1 og indtil videre er 
André meget fortrøstningsfuld mht. at niveauet er der, og det samme hører jeg fra flere spillere. Første 
træningskamp mod et Københavner serie hold (rækken over serie 1) endte 2-3 efter at være foran 2-0 ved 60.minut 
og 1 mål blev uventet underkendt. Det tegner godt. 
 
Vi fik i 2019 igen et Senior Kvinde hold efter oprykning af u18 pigerne – det er længe siden sidst. Det er med 28 
spillere med Thomas Bork Nørgaard og Mathias Ørum som trænere og startede op i Serie 1 og endte på en 7.plads af 
12 i allerførste senior sæson med en blanding af u16/u18 og 1års senior kvinder. Det er ganske tilfredsstillende og 
tegner også godt for foråret. 
 
Stabilitet er der også i u19 dr og u17 dr, hvor vi har mange spillere, så der er forstærkninger for vej op. 
 
Vores nuværende kunstbane bliver først renoveret i efterår 2020 i stedet for juni 2019 som lovet af LTK. Og LTK har 
ikke sat budget af til nogen forbedringer af idrætsfaciliteter i 2020-2023 trods en ny idrætsstrategi og mange nye 
boliger og trods en opfordring til idrætsforeningerne om at søge nye facilitetsinvesteringer. Det er stærkt 
utilfredsstillende, og vi er ved at lægge en plan for, hvordan vi griber det an. Medlemmerne skal helt sikkert aktiveres 
i forhold til LTK. 
 
 
2019 i korte træk: 

• I 2019 har vi været 1170 medlemmer i VSB (1075 i 2018, 884 i 2015). 

• Vi har fået 354 indmeldelser i 2019 (266  i 2018).  vs  248 udmeldelser. De er ret jævnt spredt. Især 

efterskoleårgangene (som nu er både 9kl og 10kl) rammes og senior (de 19-21 årige).  

• VSB havde 3 sjællandsmestre i 2019: 2001 piger, 2005 drenge og 2004 drenge. 

• VSB vil gerne udvikle dygtige spillere. Vi har derfor også i året arbejdet med at højne det sportslige niveau via 

vores trænere, ungtrænere, årgangs-setup, HAK princip, pladsrotation og bedre bemanding, så vi sikrer, at alle 

får mulighed for udvikling, og derfor trives og føler sig som en del af holdet. Vi skal fortsætte med at være den 

klub i landet med mest fair forhold for alle. I år har fokus især været på individuel coaching, 27 ungtrænere var 

på C-licens kursus, flere på B-licens uddannelser og 2 på M1.  

• Større stabilitet på trænersiden end tidligere. Naturlig udskiftning på ungtræner siden. Stor lyst til at blive 

ungtræner. God opbakning fra forældretrænere til de små årgange. Coaching forløb for flere årganges trænere 

og ungtrænere for at blive skarpe på, hvad der skal fokuseres på og sikre sparring og inspiration til alle trænere 

og ungtrænere. Styrket onboarding af nye trænere og holdledere 

• Fodbold fitness i VSB - fortsat stor tilslutning - der er pt ca. 50 kvinder og 80 mænd i gang.  

• Veteranerne er fortsat rigtig mange spillere med Finn ved roret og det samme gælder SUVET. Still going strong. 

Lørdags morgen bold kl 07.30 har så stor tilslutning af der kan spilles 11 mod 11 … 

• Målmandstræningen varetages nu 100% internt og er udvidet til flere årgange helt ned til årgang 2012. Stor 

sportslig satsning. 
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• VEO er blevet taget i brug til analyse og sportsligt løft og André Behrend er hyret som koordinator og vejleder i 

brugen. 

• Pigeantallet vokser fortsat. Det er en DBU strategi, derfor nævner jeg det. Sportsligt er der også rift om vores 

piger, 2007/8 pigerne spiller i LIGA2 (tidl ØST)  og bliver mandsopdækket af scouts fra FCN, B93, HIK,BSF, etc. 

• Inspirationstræningerne med Senior HR ændredes for efterår 2019 til et mere frivilligt setup som spillerne 

kunne vælge at bidrage til. For 2020 bliver konceptet anderledes, da det har vist sig at være lidt vanskeligt at få 

børnene til at dukke op på dage, hvor de ikke normalt trænede. Formålet er stadig at Senior HR og Senior KV skal 

bidrage med deres fodboldfærdigheder til klubben, og derved udvikler en tættere tilknytning til ungdommen og 

v.v. 

• Sponsorer: I 2019 har der ikke været nogen, som har haft overskud og tid til at arbejde for sponsorater til VSB. Vi 

mangler fortsat det store gennembrud og kunne godt bruge flere medlemmer til et sponsor udvalg, så alle 

omkostninger ikke skal bæres af kontingenter. Ideer er der nok af, vi mangler kræfter til at udføre dem. 

• 176 var på fodboldskole og 60 på camp i uge 27, 2019. Kæmpe tak til Preben og Thomas som stod for det. 

Preben har sagt ja til endnu en tørn, denne gang med Christoffer som makker. 

• Faciliteter og udstyr: VSB har investeret i forskellige dejlige større ting i år: 

o 2 boldvogne 

o 8 bænkesæt 

o 16 boldbure 

o 1 grill 

o 1 VEO 

o De 8 ekstra 3-mandsmål som vi indkøbte slut 2018 blev taget i brug. 

• Arrangementer: Vi afholdt Indendørs Stævne i Lundtofte i januar, BAKKEN STÆVNE i maj og VSB DAG med 

MEDALJE STÆVNE med 160 deltagere for de små og mange kampe i løbet af dagen. 

• Arbejdsdag: Der var arbejdsdag i 7.april, hvor der blev ryddet op, malet hegn, etc. Det gentages i 2020, hvor vi 

håber på endnu større tilslutning fra flere spillere og deres forældre. 

• Julefrokost for ungtrænerne i december – trænernes julefrokost var der desværre ikke tilstrækkelig tilslutning 

til, det prøver vi igen i 2020. 

• LTK renoverede klubhus: maling, nye fliser, gamle udtjente skabe fjernet, elektriske håndtørrere, nye brusere, 

lys m følere, nye døre, nye drikkedunkshaner, nyt tag, afslibning af bænke, oprensning af flisegulve.  

• Kunstlys blev ramt af lyn og smeltede, så en reparation blev til nye, bedre LED lys 

• VSB klubhus og cafe : I 2019 har Camilla og Anette drevet klubhuset med betjening fra ungtrænerne. Vi er 

startet langsomt ud for at se, hvad vi kan håndtere med delvis frivillige kræfter. Is og sodavand er der blevet 

solgt rigtig mange af til glæde for især børnene og lækker kaffe til forældrene. Mad til holdaftener har holdene 

selv kunne bestille udefra eller medbringe og tilberede på grillen. Det fornemmer vi har tilfredsstillet ønskerne 

for de fleste. Økonomisk har vi fået cafeen til at løbe nogenlunde rundt med en omsætning på 75,000kr i 2019. 

Vi har ikke kunnet få en alkohol bevilling i 2019, men det håber vi kan falde på plads til opstart april 2020. Til 

gengæld har det været muligt for de voksne hold så selv at medbringe øl til hygge efter kampen. Det er også 

vores fornemmelse, at det er et ønske. For 2020 vil der komme en rundspørge for at få flere hold til at bidrage 

med frivillige, der vil stå ved grillen, så der kan serveres grillpølser både lørdag og søndag i kamp primetime. 

Desværre blev det ikke til den renovering af klubhuset, som LTK ellers havde sat os i udsigt, og som har udskudt 

indretningen af klubhuset. I 2020 skal vi have peppet klubhuset op, så det er flottere, hyggeligere og mere 

inspirerende bla vil vi gerne have flere hygge møbler, plakater af egne hold og spillere på væggene og mere 

historie, etc. Anette vil med et udvalg sørge for det – hvis du vil hjælpe til, så meld dig gerne. 

• D 24. april 2021 fylder VSB 100 år og der skal nedsættes et stort udvalg, som planlægger festlighederne – meld 

dig gerne allerede nu. 
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Økonomi 

Regnskabet viser et overskud på 7,000 kr. Træner lønninger er stigende pga større normering og flere unge og 

ungtrænere, som bliver ældre og dygtigere og derved lidt dyrere. Samtidig er der færre på frivillig 

omkostningsgodtgørelse, størstedelen af VSBs trænere er nu lønnede i stedet for frivillige, og der betales derfor skat. 

Der er et generelt stigende aktivitetsniveau for de yngste årgange i forhold til tidligere, priserne for turneringer og 

stævner stiger. Med nuværende trænerbesætning og aktivitetsniveau vil der i 2020 blive budgetteret med en 

planlagt anvendelse af egenkapitalen til drift og på sigt skal der kontingent stigninger til for at fortsætte nuværende 

setup og sportslige niveau. 

 

Ved GF sidste år havde vi følgende planer for 2019 og status er nu: 

Planer for 2019: Gennemført 

• Alt det vi plejer: træning, kampe, specifik, bakken, årgangsopstart, camp, fodboldskole, VSB-dag, 
indendørsstævne….. 

• LTK renoverer omklædning 1-6 og nyt tag – opfølgning og adm af det. 

• Overlevering af driftsopgaver til Koordinator 

• C-licens kurser, B1 licens til enkelte, B3 til enkelte 

• Daglig ledelse af unge og ungtrænere og sparring og fagligt løft 

• HR Senior 1 inspirationstræninger ugentligt 

• Fortsætte og udvide specifik/teknik/special træning 

• Træner samlinger (v Senior 1 trænerne – blev i stedet ved koordinator) 

• VSB Cafe løsning 

• Bestyrelsesmedlemmer - Vi skal arbejde på at der fortsat er medlemmer og forældre der vil løfte 
bestyrelsesopgaven.  

• Endnu større deltagelse ved klubbens generalforsamling,  

Planer for 2019 : Udskudt/fortsætter i 2020: 

• LTK renoverer Kunstbanen 

• LTK maler omkl 5 +6 indgang 

• Kunst bane nr 2 – følge op på ansøgning i LTK – pt afvist og ikke på LTKs budget i 2020-2023.  

• Flere klubsamarbejder – samtaler med flere klubber 

• Sponsorer – større involvering af medlemmer og forældre til sikring af sponsorater til klubben 
 

Hvor er vi på vej hen med VSB i 2020 og fremover – for hvert punkt vil blive lavet konkrete intiativer: 

1) Udvikling for alle - mere fodboldfaglighed med mere sportslig sparring – højere sportsligt niveau i toppen og i 
bredden 

2) Skabe en fælles retning for spillestil i klubben 
3) Sikre fælles retning for børnefodbolden 
4) Skabe god balance mellem konkurrence og fællesskab internt på årgangene 
5) Fokus på bedre samarbejde på trænerteams i årgangene 
6) Skabe bedre udveksling af erfaring mellem årgangene 
7) Coachingforløb med interne samt eksterne trænercoaches 
8) Skabe sammenhold mellem trænere/ungtrænere/holdledere ved sociale arrangementer, oplægsaftener osv 
9) Gøre lørdag/søndag til samlingspunkt i klubben 
10) Udvikle forældre kulturen (opbakning, hjælp til træning og respekt for trænerens arbejde) 
11) Skabe liv i klubben - klubhuset som samlingspunkt og bedre omklædningskultur 
12) Flere (udenlands)ture for alle årgangene – nye VSB traditioner – samme destination for flere årgange 
13) Søge sponsorer til klubben for at øge klubbens råderum 
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Og som hidtil: 

14) Fortsætte drift baseret på betalt personale 
15) Kontingenter skal betale for drift og fodboldfaglighed 
16) Egen trænerpipeline med uddannelse (c-licens, b1-licens, ungtræner uddannelse, coaching, træner inspiration v 

eksterne elitetrænere, etc) 
17) Fortsat forældretrænere på de yngste årgange som opstart 
18) Fornuftig betaling til trænere på alle niveauer og julegaver til holdledere. 
19) Fortsat frivillighed til "mindre opgaver" omkring holdene (frugt/kørsel/arrangementer/rejser/dommere for u10 

nedefter /sponsorer/tøj etc) og klubben (betjene grillen, arbejdsdage, opsætte telte, hjælpe ved større 
arrangementer, etc) 

 

Med disse ord vil jeg sige tak for i år, og beretningen er åben til debat.  

Lene Laungaard 

Formand 
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Bilag 1: 

Træner, Assistenttræner og Ungtræner status 

Stoppet: Velkommen til: 
Anders Theil Thomsen 2007dr André Mytysia – Senior HR 

Sanjin Slinic 2004dr Thomas Hagerup – 2012dr – u19dr 

Mohammed Mahmoud Sen1 Amir Irout – 2004.2dr 

Daniel Kaarsberg u19/Sen 1 Wasil Mohammad - 2004.2dr 

Anders Modey u19 dr/ Sen1 Bo Nylandsted Larsen - 2015dr 

Mathias Petersen u17dr Thomas Busk - 2012/13 piger 

Asbjørn Lolk-hansen u17dr Kasper Sindt - 2012/13 piger 

Sebastian Elkjaer Jensen 2008dr Martin Elund Pihl - 2009/10 piger 

Claus Frank Nielsen 2006dr Christoffer Møller – Målmand og specifik træner 

Nikolaj Amstrup Sen2 Ester Matsushita 2012dr 

Magnus Gaudin Sen2 Linea Andersen 2012dr 

 Christina Peick 2014dr 

 Ketil Berg-Sørensen FF HR 2 

  

-11 Ungtrænere:  Alma, Sine, Anna, Mathilde, 
Christian MK, Mads L, Oline, Emmeline, Marie, 
Ferdinand, Mathias PS, 

+ 15 nye ungtrænere 
Magnus Hauge Mikkelsen 
Anton Frank Ameland 
Tobias Winther 
Bertram Boye Larsen 
Asger Meibom 
Melvin Bonderup 
Rasmus Bolt-Wheadon 
Marcus Høst-Madsen 
William Hugo Holm 
Johan Schneider 
Bertram Dalgas Rasmussen  
Malthe Nielsen 
Rasmus Leerhøj 
Valdemar Krag 
Emil Kulachi 

 Omrokering: 

 Jakob Andreassen 2004dr 

 Thomas Bork Nørgaard Senior KV 

 Gustav Risom 2007dr 

 Jonas Amtoft 2007dr 

 Andreas Melbye 2008dr 

 Emil Thinggaard 2006dr 

 Christian Hvalsø Hansen 2008dr  

 Mads Enghoff 2008dr 

 Gustav Horn Andersen 2011dr 

 Johannes Skellerup 2011dr 

 

Holdleder status  

Stoppet: Velkommen til: 

Anette Enghoff 2004dr Rasmus Falck 2004dr 

Dorthe Sigfusson 2004dr Michael Søndergaard Jensen  2004dr 

Jonathan Drinnan 2014dr Jens Bertelsen 2007dr 
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Katrine Villefrance Johansson 2013/14pi Camilla Wheadon 2004piger 

Katrine Kjærulff 2013/14pi Henning Backe 2005piger1 

Niels Lorenzen Sen1  

Kenneth Reeh u19  

 

Nuværende træner oversigt:

 

VSB Træner Oversigt

Afdeling Hold Årgang

ald

ers

gru

ppe 

(x 

er 

ove

r 

25)

For

æld

er Titel Navn

Træner for 

holdet / Træner 

i VSB / Træner 

start

Mænd Superveteran Superveteran x Holdleder Mikael Østergaard 1996/1976/1976

Mænd Superveteran Superveteran x Holdleder Hans Ellekjær 2013/2013/2013

Mænd Veteran Veteran x Holdleder Finn Thomsen 2012/1986/1986

Mænd Senior HR Senior HR x Træner André Mytysia 2020/2017/2010

Mænd Senior HR Senior HR x Assistenttræner

Ungdom u19 2001/2002 d Træner Andre Behrend 2019/2013/2013

Ungdom u19 2001/2002 Træner Thomas Hagerup 2020/2019/2019

Ungdom u19 2001/2002 x Holdleder Dorthe Hein 2018/2018/2018

Ungdom u19 2001/2002 x Holdleder Pernille Engelmann 2018/2018/2018

Ungdom u17 2003 Træner Andreas Bardram 2017/2013/2013

Ungdom u17 2003 Træner Thomas Hertz 2017/2015/2015

Ungdom u17 2003 x Holdleder Claus Strouhal 2016/2016/2016

Ungdom u16 2004.1 x Træner Jakob Andreassen 2019/1974/1974

Ungdom u16 2004.1 x Holdleder Rasmus Falck 2019/2019/2019

Ungdom u16 2004.2 Træner Amir Irout 2019/2019/2019

Ungdom u16 2004.2 Træner Wasil Mohammad 2019/2019/2019

Ungdom u16 2004.2 x Holdleder Michael Søndergaard Jensen 2019/2019/2019

Ungdom u15 2005.1 x Træner Preben Oennerth 2014/1999/1999

Ungdom u15 2005.1 x Assistenttræner Habibou Keita 2016/2016/2011

Ungdom u15 2005.1 x Holdleder Charlotte Østerby 2013/2013/2013

Ungdom u15 2005.2 Træner Alberte Pinstrup 2017/2013/2013

Ungdom u15 2005.2 d Træner Mathias Ørum 2019/2018/2018

Ungdom u15 2005.2 x Holdleder Peter Maglehøj hansen 2018/2018/2018

Junior u14 2006.1 Træner Philip Hemmingsen 2018/2017/2014

Junior u14 2006.2 x Træner Oskar Tafdrup 2019/2019/2019

Junior u14 2006.2 Ungtræner Emil Thinggaard-Jørgensen 2018/2018/2018

Junior u14 2006 x Holdleder Camilla Wheadon 2014/2014/2014

Junior u14 2006 x Holdleder Louise Christoffersen 2016/2016/2016

Junior u14 2006 x Holdleder Thomas Brydensholt 2017/2017/2017

Junior u13 2007.1 x x Træner Casper Simonsen     2012/2009/2009

Junior u13 2007.2 Træner Jonas Amtoft 2017/2017/2017

Junior u13 2007.2 Ungtræner Emil Buhl 2017/2017/2017

Junior u13 2007.3 Træner Gustav risom 2017/2017/2017

Junior u13 2007.3 Ungtræner Magnus Hauge Mikkelsen 2019/2019/2019

Junior u13 2007 x Holdleder Jens bertelsen 2019/2019/2019

Junior u13 2007 x Holdleder Olav Døssing 2017/2017/2017

Junior u12 2008.1 x Træner Kenni Reimer Hansen 2019/2015/2015

Junior u12 2008.1 Træner Andreas Melbye 2019/2016/2016

Junior u12 2008.2 Træner Christian Hvalsø Hansen 2019/2017/2017

Junior u12 2008.2 Træner Mads Enghoff 2019/2018/2018

Junior u12 2008.1 x Holdleder Torbjørn Lange 2017/2015/2015

Junior u12 2008.2 x Holdleder Lars Moestrup 2018/2017/2017

Junior u11 2009.1 Træner Christian Bardram 2016/2016/2016

Junior u11 2009.2 Træner Wiliam Hein 2016/2016/2016

Junior u11 2009.1 Ungtræner Anton Frank Ameland 2019/2019/2019

Junior u11 2009.2 Ungtræner Tobias Winther 2019/2019/2019

Junior u11 2009 x Holdleder Jacob Andersen 2017/2017/2017

Junior u11 2009 x Holdleder Henning Piilgaard Hansen 2017/2017/2017

Junior u11 2009 x Holdleder Christian Søgaard 2017/2017/2017

Junior u11 2009 x Holdleder Lars Press Petersen 2018/2018/2018

Junior u10 2010 x Træner Jørgen Dige 2018/2013/2000

Junior u10 2010 Træner Carl Løkkegaard 2016/2016/2016

Junior u10 2010 Ungtræner Bertram Boye Larsen 2019/2019/2019

Junior u10 2010 x Holdleder Julie Weng 2016/2016/2016

Junior u10 2010 x Holdleder Morten Von Jessen 2016/2016/2016
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Børn Drenge u9 2011 Træner Gustav Horn Andersen 2019/2017/2017

Børn Drenge u9 2011 Træner Johannes Skellerup 2019/2017/2017

Børn Drenge u9 2011 x x Træner Sune Kok 2015/2015/2015

Børn Drenge u9 2011 x x Træner Allan s aasberg 2017/2017/2017

Børn Drenge u9 2011 Ungtræner Asger Meibom 2019/2019/2019

Børn Drenge u9 2011 x x Assistent Træner Jan Møller 2015/2015/2015

Børn Drenge u9 2011 x x Assistent Træner Stefan Rasmusssen 2018/2018/2018

Børn Drenge u9 2011 x x Assistent Træner Jakob Grandahl 2018/2018/2018

Børn Drenge u9 2011 x Holdleder Jan Kjøller Mühlendorph 2018/2018/2018

Børn Drenge u8 2012 x x Træner Matias Vedsted Madsen 2017/2017/2017

Børn Drenge u8 2012 x x Træner Henrik Bramsnæs 2018/2018/2018

Børn Drenge u8 2012 Træner Ester Matsuschita 2019/2019/2019

Børn Drenge u8 2012 Træner Linea Andersen 2019/2019/2019

Børn Drenge u8 2012 Ungtræner Oskar Buhl 2018/2018/2018

Børn Drenge u8 2012 Ungtræner Melvin Bonnerup 2019/2019/2019

Børn Drenge u8 2012 Ungtræner Rasmus Wheadon 2019/2019/2019

Børn Drenge u8 2012 x Holdleder Henrik Bramsnæs 2018/2018/2018

Børn Drenge u8 2012 x Holdleder Tine Hegelund 2016/2016/2016

Børn Drenge u8 2012 x Holdleder Jacob Baagoe Fredeløkke 2019/2019/2019

Børn Drenge u7 2013 x x Træner Lars mikkel nielsen 2018/2018/2018

Børn Drenge u7 2013 x x Træner Martin hansen 2018/2018/2018

Børn Drenge u7 2013 Ungtræner William Fischer 2018/2018/2018

Børn Drenge u7 2013 Ungtræner Marcus Høst-Madsen 2019/2019/2019

Børn Drenge u7 2013 Ungtræner William Hugo Holm 2019/2019/2019

Børn Drenge u7 2013 x holdleder Morten Ringgaard 2018/2018/2018

Børn Drenge u6 2014 x x Træner Anders Øye 2018/2018/2018

Børn Drenge u6 2014 x x Assistenttræner Christina Peick 2019/2019/2019

Børn Drenge u6 2014 Ungtræner Rasmus Leerhøj 2019/2019/2019

Børn Drenge u6 2014 Ungtræner Bertram Dalgas 2019/2019/2019

Børn Drenge u6 2014 Ungtræner Valdemar Krag 2019/2019/2019

Børn Drenge u6 2014 Ungtræner Malthe Nielsen 2019/2019/2019

Børn Drenge u6 2014 Ungtræner Johan Laigaard Schneider 2019/2019/2019

Børn Drenge u6 2014 x Holdleder Anders Øye 2018/2018/2018

Børn Drenge u5 2015 x x Træner Bo Nylandsted Larsen 2019/2019/2019

Børn Drenge u5 2015 d Ungtræner Rasmus Leerhøj 2019/2019/2019

Børn Drenge u5 2015 d Ungtræner Bertram Dalgas 2019/2019/2019

Børn Drenge u5 2015 d Ungtræner Valdemar Krag 2019/2019/2019

Børn Drenge u5 2015 d Ungtræner Malthe Nielsen 2019/2019/2019

Børn Drenge u4 2016

Børn Drenge u4 2016
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Drenge Målmandstræning Målmænd d Træner Christoffer møller 2019/2014/2014

Drenge Målmandstræning Målmænd d Træner Andreas Melbye 2018/2016/2016

Drenge Målmandstræning Målmænd d Ungtræner Mads Enghoff 2018/2018/2018

Mænd Fodboldfitness FF Mænd x Træner Allan Bolt Wheadon 2011/2011/2011

Mænd Fodboldfitness FF Mænd x Træner Ketil Berg-Sørensen 2019/2008/2008

Mænd Fodboldfitness FF Mænd x Træner Lars Moestrup 2017/2017/2017

Kvinder Fodboldfitness FF kvinder x Træner Lene Mouritzen 2017/2017/2017

Kvinder Fodboldfitness FF kvinder x Træner Lillah Emmik Sørensen 2017/2017/2017

Kvinder Fodboldfitness FF kvinder x Træner Mette Russel 2018/2018/2018

Kvinder Fodboldfitness FF kvinder x Assistenttræner Mette rød 2018/2018/2018

Kvinder Senior kvinder Senior kvinder Træner Thomas Bork Nørgaard 2018/2013/2013

Kvinder Senior kvinder Senior kvinder Assistenttræner Mathias Ørum 2019/2018/2018

Kvinder Senior kvinder Senior kvinder x Holdleder Søren Nielsen 2016/2016/2016

Kvinder Senior kvinder Senior kvinder x Holdleder Christian Christiansen 2016/2016/2016

Kvinder Senior kvinder Senior kvinder x Holdleder Lene Laungaard 2009/2009/2009

Piger u16 2004 Træner Andre Behrend 2018/2018/2012

Piger u16 2004 x Holdleder Camilla Wheadon 2019/2014/2014

Piger u15 2005/2006 Træner Joachim Frimodt 2015/2015/2015

Piger u15 2005/2006 x Holdleder Henning Backe 2019/2019/2019

Piger u15 2005/2006 x Holdleder Lene Laungaard 2011/2011/2011

Piger u13 2007/2008 x x Træner Lars Hegnet 2016/2016/1995

Piger u13 2007/2008 x x Træner Jakob Guldager 2018/2018/2018

Piger u13 2007/2008 Assistenttræner Signe Linde 2017/2017/2017

Piger u13 2007/2008 Assistenttræner Annalina Kofoed 2017/2017/2017

Piger u13 2007/2008 Ungtræner Nikolaj Hasenberg 2019/2018/2018

Piger u13 2007/2008 x Holdleder Michael Pehrson-Vængtoft 2015/2015/2015

Piger u13 2007/2008 x Holdleder Jesper Martensen Larsen 2016/2016/2016

Piger u11 2009/2010 Træner Celina Laungaard 2016/2016/2016

Piger u11 2009/2010 x x Træner Martin Elund Pihl 2019/2019/2019

Piger u11 2009/2010 Ungtræner Emil Kulachi 2019/2019/2019

Piger u11 2009/2010 x kampafvikler Henning Piilgaard Hansen 2019/2019/2019

Piger u11 2009/2010 x Holdleder Pernille Guldager 2018/2018/2018

Piger u11 2009/2010 x Holdleder Maria Melbye Hansen 2017/2017/2017

Piger u9 2011 x x Træner Christian Baek 2017/2017/2017

Piger u9 2011 Ungtræner Nina fink dalgaard 2019/2018/2018

Piger u9 2011 Ungtræner Frederikke Falck 2018/2018/2018

Piger u9 2011 x Holdleder Stine Ruskol 2019/2019/2019

Piger u8 2012/2013 x x træner thomas busk 2019/2019/2019

Piger u8 2012/2013 x x træner Kasper Sindt 2019/2019/2019

Piger u8 2012/2013 d Ungtræner Mie Laungaard 2018/2018/2018

Piger u8 2012/2013 Ungtræner Catharina Backe 2018/2018/2018

Piger u8 2012/2013 x Holdleder Andreas Lysgaard 2018/2018/2018

Piger u6 2014/2015 x x Træner Andreas Lysgaard 2018/2018/2018

Piger u6 2014/2015 d Ungtræner Catharina Backe 2018/2018/2018

Piger u6 2014/2015 Ungtræner Mie Laungaard 2018/2018/2018

Piger u6 2014/2015 x Holdleder Andreas Lysgaard 2018/2018/2018

Piger u4 2016

Piger u4 2016

specfik Andreas Laungaard 2019/2013/2013

specfik Christoffer møller 2019/2014/2014

Nuværende 

post/I 

bestyrelsen/ 

(Børn)startet i 

VSB

Bestyrelse x Formand Lene Laungaard 2015/2012/2004

Bestyrelse x Næstformand Casper Simonsen     2015/2015/2012

Bestyrelse x Kasserer Anette Enghoff 2018/2018/2016

Bestyrelse x Bestyrelsesmedlem Kenneth Reeh 2004/2010/2004

Bestyrelse x Bestyrelsesmedlem Jens Hjarsbech 2018/2018/2013

Bestyrelse x Bestyrelsesmedlem Christian Christiansen 2018/2018/2008

Bestyrelse x Bestyrelsesmedlem Joakim Thøgersen 2018/2018/2013

Bestyrelse x Bestyrelsesmedlem Jens bertelsen 2019/2019/2019

Bestyrelsen x Bestyrelsesmedlem Åben 2019/2019/2019

Bestyrelse 

suppleant x Suppleant Åben

Bestyrelse 

suppleant x Suppleant Åben


