
En stigning i medlemstallet 
på 27 % på bare ét år. Det 
er hvad man kan prale af i 
Vejlby IK, hvor man nu er 
helt oppe på hele 680 aktive 
medlemmer.

”Det er vi meget glade 
for. Det er utroligt vigtigt for 
klubben, at folk bakker op 
om og støtter projektet, ” 
siger næstformanden, Alice 
Schøler.

Fremgangen er et resultat 
af flere faktorer. Blandt 
andet gør man meget for, 
at udstyret skal være i 

orden og for at tilknytte de 
bedste trænere. Derudover 
arrangerer klubben ture 
til fodboldstævner i både 
indland og udland.

”Vi har en målsætning 
om, at der skal være plads 
til alle. Også til dem, som 
måske ikke har de bedste 
boldkundskaber, men bare 
gerne vil spille noget hygge-
fodbold. Og sådan skal det 
også være i fremtiden.”

Også i Lystrup IF har 
man oplevet en stigning 
i medlemstallet. Fra 480 

sidste år til 520 i år. Klub-
bens næstformand, Per 
Fonager, er glad for denne 
udvikling, selvom han dog 
gerne havde set en større 
stigning.

”En stigning i medlem-
stallet er altid positiv, men 
vi er dog stadig et stykke fra 
vores målsætning om 700 
medlemmer. Det mål vil vi 
nå ved hele tiden at starte 
nye hold op og så forsøge 
at fastholde de unge, når de 
når 11-12 års alderen, hvor 
mange falder fra, ”siger 

han. Udover det sund-
hedsmæssige aspekt er 
der også en anden positiv 
følge for klubberne af det 
stigende medlemstal. Det 
kommunale tilskud til klub-
berne reguleres ud fra an-
tallet af medlemmer. Dertil 
kommer så de ekstra kroner 
i form af kontingenter.

”Lige nu løber det lige 
rundt. Hvis vi når vores 
målsætning om 700 med-
lemmer, vil det betyde 
rigtigt meget for klubbens 
økonomi. Det vil gøre det 

muligt at investere i det 
nyeste udstyr og dermed 
gøre klubben endnu mere 
attraktiv,” siger Per Fonager. 

Skovbakken IK er en 
tredje klub, som nyder godt 
af medlemsfremgangen. 
Her har man ikke direkte 
gjort noget for at hverve nye 
medlemmer, men kan al-
ligevel notere en fremgang i 
medlemstallet på ca. 5 %.

”Jeg tror, det er tilfældigt. 
De to seneste år har 
medlemstallet ligget 
nogenlunde stabilt. I år er 

det så steget lidt, hvilket vi 
selvfølgelig er glade for,” 
siger klubbens kasserer, 
K.O. Petersen.

Et kig på de samlede 
tal for Jylland viser, at det 
ikke kun er i det nordlige 
Aarhus, folk har valgt at 
droppe afslapningen på 
sofaen til fordel for den 
friske luft på boldbanerne. 
Antallet af aktive medlem-
mer i de jyske fodboldklub-
ber i steget med 5 % siden 
sidste år, og er nu oppe på 
180.518.

Lokale fodboldklubber oplever fremgang
Medlemstallene stiger i de fleste nordårhusianske fodboldklubber. Lystrup IF, Vejlby IK og Skovbakken IK er bare nogle af 
de klubber, som har oplevet fremgang i forhold til sidste år.

Af Mathias S. Jensen (tekst)

Landskampstemning 
på Vejlby Stadion
U-15 drengene fra FC Aarhus og Hammel GF fik sig noget af en over-
raskelse i lørdags. U21-EM og DBU forvandlede den normale turn-
eringskamp til en landskamp. Eventen skal bruges til at promovere 
slutrunden, og drengene fik en oplevelse for livet.

Af Patrik Strodl Petersen (tekst) og Lars Just (foto)

”Hvad sker der, mand!?”
30 måbende drenge 

taber underkæben, da 500 
hujende roligans invaderer 
Vejlby Stadion. Den Jydske 
Pigegarde marcherer ind 
til tonerne af Re-Sepp-ten, 
og drengene beordres i 
U21-landsholdets trøjer og 
stiller op til nationalsangen. 
Publikum gør klar til en 
bølge.

KæMPE OVERRASKELSE
”Vi troede, det var nogle 
fans fra det andet hold. Vi 
anede ikke, at der skulle ske 
noget i dag,” siger Marco 
Gam fra Hammel, som i 
lørdags hed Danmark Hvid.

To timer før kampen 
mødtes festglade roligans 
i alle aldre tre forskellige 
steder i Aarhus. Alt og alle 
blev udsmykket med Dan-
nebrog. På tøjet, i ansigtet 
og nogle endda på issen. 
Gratis øl og pølser var 
lokkemad, men ingen af de 
fremmødte vidste, hvad der 
skulle ske senere.

”Vi skal ud og give nogle 
drenge en taget-med-buk-
serne-nede-fornemmelse. 
Vi er lovet overraskelser, 
men hvad det indebærer, 
ved jeg ikke,” sagde Carlo 
Palmisano, der var kommet 
helt fra Herning.

En time før kampstart 
kørte seks busser de fest-
stemte fans til en hemmelig 
destination. Landskamp-
stemningen var for alvor 
ved at være på plads, og 
efter blot en kilometer 
måtte en af busserne holde 
ind til siden. Tissepause. 
Buskaravanen stoppede 
et godt stykke fra stadion 
for ikke at vække opsigt, 
og i samlet rød/hvid flok 

bevægede folk sig mod 
tribunen.

En DRøM GåR I OP-
FyLDELSE
Danmarks bedste dommer, 
Claus Bo Larsen, kommer 
på banen. Den tidligere 
landsholdsspiller Martin 
Jørgensen er bolddreng. 
Startfløjtet lyder. Stemnin-
gen er nervøs på banen, og 
spillerne virker påvirkede 
af opmærksomheden. 
Danmark Hvid får prikket 
bolden i mål først.

”Jeg havde aldrig troet, at 
jeg skulle score i landshold-
strøjen. Det er mega fedt,” 
jubler Marco Gam, der stod 
for første halvlegs eneste 
mål.

I pausen står TV2 for 
de sædvanlige interviews 
med spillere og trænere. 
Alt er som det plejer til en 
landskamp.

SKAL PROMOVERE U21-
EM
Eventen blev optaget og 
skal være med til at pro-
movere U21-slutrunden, 
der starter den 11. juni og 
afholdes i Aarhus, Aal-
borg, Viborg og Herning. 
På banen var fokus dog et 
andet sted.

”Vi spiller slet ikke godt 
nok, men jeg er optimist 
og tror, vi får udlignet i 2. 
halvleg,” siger anføreren 
for Danmark Rød, noori 
nowzadeh. 

Konfetti bliver smidt 
ud fra tribunen. De med-
bragte trommer vibrerer 
konstant, og langs tribunen 
står vagter klar til at styre 
de feststemte tilhængere. 
Pludselig bliver fem roli-
gans til hooligans. De for-
søger at løbe ind på banen, 

men vagterne er hurtigt 
over dem. Kort efter snyder 
en fan dog vagterne og når 
ind over kridtstregerne. 
Han er nøgen. Til publi-
kums store begejstring er 
streakeren ikke lige til at 
stoppe, og hans vejrmøller 
og kolbøtter bliver tiljublet.

”Hvor er det genialt det 
der,” udbryder en af spill-
erne. 

STOR SUCCES
Kampen fortsætter, og 
Danmark Hvid scorer til 2-0 
et minut før tid.

”Danmark, Danmark, 
Danmark,” lyder det fra 
tribunen. Danmark Rød 
giver dog ikke op, og Emil 
Vestergaard får reduceret 
til 2-1 i overtiden, som også 
bliver slutresultatet. Spill-
erne løber ud til tilskuerne, 
giver high-fives og skriver 
autografer. 

”Det er en kæmpe oplev-
else og noget helt andet 
end det, vi er vant til,” siger 
en storsmilende Marco 
Gam.

Kampens spiller bliver 
kåret. noori nowzadeh får 
overrakt pokalen og stiller 
op til interviews.

”Det er fantastisk. Det 
havde jeg ikke lige regnet 
med,” siger han, inden han 
tager en æresrunde på 
stadion.

Eventen er overstået, og 
tilskuerne er glade.

”Det var en super fed 
dag. Det bedste var at se 
drengenes ansigter, da vi 
kom. Ellers var det fedt at 
se, hvor organiseret dagen 
var,” siger Kim Måne, som 
nu helt sikkert skal ind 
og se nogle kampe under 
slutrunden.

Stor succes trods vejret
Forventningerne var store inden lørdagens overraskelsesevent. 
Landskampen blev filmet og skal nu bruges til at promovere U21-
EM i hele verden.

Af Patrik Strodl Petersen (tekst) og Lars Just (foto)

Arrangørerne af lørdagens 
fodboldevent er selvsikre 
inden kickoff. 

”Det bliver en fantastisk 
dag,” siger nicki Stou-
gaard, eventkoordinator 
for U21-EM i Aarhus.Han 
har allerede arbejdet for 
at promovere slutrunden 
i lokalområdet. Arrange-
menter i SFO’er, Bruun’s 
Galleri og til Kapsejladsen 
har allerede skabt opmærk-
somhed. nu skal en ny 
målgruppe nås.

”I dag optager vi en video, 
som skal brande os inter-
nationalt. 100 millioner 
så U21-EM i Sverige for to 
år siden, og det antal vil vi 
også op på,” siger han.

VEJRET DRILLER
Koordinatoren håber, at 
dagen bliver levende, men 
erkender, at regnvejret 
kan holde folk hjemme i 
stuerne.

”Hvis der kommer 500 
fans, bliver jeg glad. Vi 
havde håbet op over 1000 
fans, men er realister,” siger 
han og afslører, at man har 
et par esser i ærmet til dem, 
der trodser regnen. 

”Hvis vejret tillader det, 

vil kampbolden blive fløjet 
ind på stadion af en fald-
skærmsudspringer,” siger 
nicki Stougaard.

SUCCES ALLIGEVEL
Faldskærmsudspringeren 
måtte droppes, men trods 
det var nicki Stougaard en 
lykkelig mand efter kam-
pen.

”Det var en super dag på 
trods af, vi havde oddsene 
imod os. Jeg kommer til at 
falde i søvn med et smil på 
læben i aften,” siger han og 
glæder sig over, at publi-
kum levede sig så meget 
med.

”Det var rød/hvidt over 
det hele, og det skal det 
også være til sommer,” 
opfordrer han.

SKyDES I GAnG I 
AARHUS
Idéen om at forvandle en 
almindelig ungdomskamp 
til en landskamp opstod på 
baggrund af den seneste 
tids mange virale videoer. 
Et internationalt filmhold 
optog eventen, og inden 
længe vil videoen florere i 
diverse medier. 

U21-EM skydes i gang 

lørdag den 11. juni, hvor 
Hviderusland og Island 
mødes i åbningskampen på 
Aarhus Stadion kl. 18:00.

Selvom busserne kun kørte fra det centrale Aarhus til Vejlby, var der paradepisning ved den nærm-
este hæk straks efter ankomsten.

“Det var 
en super 
dag på trods 
af, vi havde 
oddsene 
imod os. 
Jeg kommer 
til at falde 
i søvn med 
et smil på 
læben i af-
ten


