VB FUTURE
2019

UDDANNELSE, FODBOLD, SAMARBEJDE

2

INDHOLD
Forord: Steen Thychosen, talentchef

5

Oversigt over talentsektoren

7

VB Future

8

Interview: Villads Rasmussen

12

TopCenter

17

NOVAskolen

19

Vejle Idrætsefterskole

23

Rødkilde Gymnasium

29

Interview: Jeppe Andersens rejse

30

Campus Vejle

34

Future Vejle

38

Samarbejdsklubber

40

Hvad er indholdet for en samarbejdsklub?

41

3

4

FORORD FRA TALENTCHEFEN
>> Af Steen Thychosen, talentchef
Uddannelse er et vigtigt element i Vejle
Boldklubs arbejde med talentfulde ungdomsspillere. Byens uddannelsesinstitutioner og VB arbejder sammen om at sikre
bedst mulige rammer for ungdomsuddannelse og elitefodbold. Vores uddannelsesprogram begynder ved 7. klasse og rækker
til endt ungdomsuddannelse.
Det er vigtigt for Vejle Boldklub, at spillerne gives de bedste forudsætninger for
at for at få fodbold og skole til at gå hånd
i hånd, hvilket er muligt med det gode
samarbejde vi har med Novo Skolen, Vejle
Idrætsefterskole, Rødkilde samt Campus
Vejle.
De ansatte i Vejle Boldklubs uddannelsesstruktur vil gøre deres bedste for at forud-

Steen Thychosen, talentchef

sætninger for de unge spilleres udvikling
er til stede. De drenge, der kommer i gennem Vejle Boldklubs uddannelsessystem
får både fodboldmæssige kompetencer
og uddannelse med i bagagen. Her har
vi som fodboldklub faciliteter og know
how som vi nyder godt af, mens vi på uddannelsesdelen er afhængige af et godt
samarbejde med spillere, forældre og
uddannelsesinstitutioner.
I dette uddannelsesmagasin forsøger vi
at give et overblik over muligheder for at
kombinere elite ungdomsfodbold og uddannelse. Læs om mulighederne på Nova
Skolen, Vejle Idrætsefterskole med 9.- og
10. klasse samt Rødkilde Gymnasium,
Campus Vejle og m.m.
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J.J. Transport ApS
- En Sikker Transport Løsning

Transport af sten, sand & grus.
Udførsel af kranarbejde & container udlejning.
Tlf: 40344940 - Email: JJ.Transport@live.dk

Din Flyttemand
v. Alen Dedic
E-mail
dinflyttemand@gmail.com
Mobil
60 16 27 04
Telefontid:
Alle dage fra 07.00 - 19.00

L

A

D

O

P

B

Y

G

N

I

N

G

Brdr. Plagborg udfører alle former for opbygninger på såvel
varebiler som store lastbiler, ligesom vi også opbygger
påhængsvogne – store som små!.
Brdr. Plagborg A/S
Lindevej 12, Lindved • 7100 Vejle
plagborg@plagborg.dk • www.plagborg.dk
Tlf. 75 85 16 66
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OVERSIGT OVER TALENTSEKTOREN
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VB FUTURE
Vejle Boldklub er en stolt traditionsklub, der udvikler dygtige individualister og som samler hele regionen omkring topfodbold og
store oplevelser på Vejle Stadion med et godt mix af egenudviklede
danske spillere suppleret af unge udenlandske talenter og erfarne
danske profiler.
Vejle Boldklubs Akademi (VB Future) samler de bedste spillere i hele den sydøstjyske
region. Akademiet er konkurrencedygtigt
på højeste nationale niveau og supplerer
årligt klubbens A-trup med spillere, der
kan spille med på superliganiveau. Akademiet er anerkendt med DBU’s højeste
rangering - A-licensen – som tildeles de
12 bedste udviklingsklubber.
Allan Simonsen

Thomas Gravesen

VB Futures kulturelle udgangspunkt tager
afsæt i VBs identitet som en talentudviklingsklub, der udvikler spillere med
individuelle færdigheder og kvalitet til at
præstere på øverste niveau. VB er kendt
for at spille offensivt, teknisk fodbold og
for at have store individualister.
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Visionen bag VB Future er, at Vejle Boldklub positionerer sig som et af
Danmarks stærkeste talentudviklingsmiljøer, hvor:
•

•
•
•

Akademiet tilhører top 6 i Danmark, og naturligt tiltrækker de største
talenter fra regionen, og hvor vi er konkurrencedygtige i rekrutteringen på
nationalt plan.
Vi har spillere i alle årgange, der gør sig gældende på DBU’s landshold
Vi sælger spillere til store klubber i Europa hvert år
Vi har indarbejdet en tydelig spillestil og filosofi fra U19 til U13 hold

Værdier
I VB kigger vi efter følgende 3 principper, som er grundstammen for talentarbejdet helt
op til 1. holdet:

”Teknik – Mod – Passion”

Vejen til Førsteholdet
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Aalevej 51 • 7160 Tørring
E-mail: info@dkel.nu
Tlf.: 25 72 81 82
www.dkel.nu

TH Inventarmontering
28 90 37 04
Bredgade 53
7160 Tørring
www.thinventarmontering.dk
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VILLADS RASMUSSEN
tilpasser hverdagen til drømmen om
Superligaen og Premier League
Interview: Villads Rasmussen er til dagligt på kontrakt på Vejle
Boldklubs U19 Liga hold, hvor den vævre dribler primært huserer
på venstrekanten. Han kom fra Future Vejle klubben Skibet IF som
U13 spiller. Han har gået på NOVA skolen og går nu på Campus Vejle.

Villads Rasmussen spillede i sine børneår i
Future Vejle klubben Skibet IF på et stærkt
hold, der har leveret hele 3 spillere til Vejle
Boldklubs nuværende ligatrupper. Han har
nemlig spillet sammen med Peter Ullum
(2002) og Andreas Jungdal (2002).
- Jeg startede i Skibet som 4-årig og spillede under Brian Runge alle årene i klubben. Han var en målrettet træner, og hans
hårde træning har helt sikkert hjulpet mig.
Vi havde en rigtig god årgang og spillede
mod alle topholdene og deltog i stævner
i udlandet, hvor vi klarede os rigtig godt.
Vejle Boldklub havde selvfølgelig et godt
øje til den stærke årgang, og der var da
også flere spillere, der kom med til det,
der dengang hed KUV (nuværende Future
Vejle) træning. Her blev Villads introduceret til miljøet i regionens talentsektor.
- Det var meget spændende, dengang vi
fik at vide, at man kunne komme til KUV
træning. Der blev valgt nogle spillere ind
på forhånd, og dem var jeg faktisk ikke en
del af. Jeg skulle en lidt længere vej og
kom så ind senere i forløbet. Det var jeg
12

selvfølgelig rigtig glad for. Der var flere
trænere og rigtig meget fokus på os spillere med meget teknisk træning. Jeg fik
så lov at komme med til Brøndby Cup som
U13 spiller, hvor vi nåede finalen. Den tabte
vi desværre 3-2 til HSV. Til stævnet fik jeg
vist mig frem, og da vi så kom hjem igen,
tilbød klubben, at jeg kunne skifte ind.
Den travle hverdag med træning og skole
fik Villads til at gå op ved at skifte til NOVA
skolen i 7. klasse. Her kunne han lettere
kombinere den markant øgede træningsmængde med skolegang, lektier og et
socialt liv.
- Jeg valgte at gå på NOVA skolen pga.
det samarbejde, skolen har med Vejle
Boldklub, så jeg kunne træne endnu mere
med de morgentræninger, der var i starten
af dagen. Morgentræningerne var gode
og har helt klart hjulpet mig – det er jo
næsten dobbelt så mange træningspas
om ugen. Vi fik lov at træne mere med de
ældre årgange og meget mere individuelt,
så vi blev udfordret endnu mere. Jeg følte,
at jeg tog nogle step foran dem, som ikke
gik på skolen, og på den måde kom lidt

foran. Jeg havde en rigtig god klasse med
et fint fagligt niveau og en god lærer, så jeg
synes, det hele fungerede. Jeg var rigtig
glad for at gå på skolen.

tilbud for Villads der de kommende tre år
samtidig skal gå på Campus Vejle, så han
kan fortsætte med en travl men meget
struktureret hverdag.

Den strukturerede hverdag på NOVA skolen gjorde det muligt for Villads at udvikle sig meget, og han kom endda med
på DBU’s Futurelandshold, hvor han fik tre
kampe. Efter 9. klasse afslutning i sommer blev Villads præsenteret for en 3-årig
kontrakt med Vejle Boldklub. Et perfekt

- At få kontrakten er det største jeg har
opnået indtil videre. Efter en kamp blev jeg
indkaldt til et møde med Steen Thychosen.
Så gik jeg i en uges tid og havde ikke andet
i tankerne, end om det kunne være det.
Jeg blev tilbudt en 3-årig kontrakt og fik
at vide, at klubben havde planer med mig
og troede på mig. Det var noget, både min
familie og jeg havde kæmpet for, siden jeg
skiftede til VB. Så skal man huske på, at
selvom man får en kontrakt, så er det på en
måde kun det første step mod det professionelle. Det er ikke sådan, at jeg kan slappe
af – jeg føler kun, det bliver sværere, for
der er lidt større forventninger til mig nu.
På Campus har vi også morgentræning.
Vi har samme antal timer som alle andre
klasser, men vi har nogle gange nogle lidt
længere dage, men det må man jo tage
med, når vi har de her træningspas indlagt.
Det faglige niveau er højt. Man skal lige
koncentrere sig lidt mere, men det er jo
naturligt. Kombinationen mellem skole og
fodbold hjælper mig rigtig meget.
Villads har endnu sin debut i en officiel
førsteholdskamp til gode, men han har
både trænet og spillet træningskampe
med Superligatruppen. Derfor er Villads’s
ambitioner også store.
- Jeg håber at spille og træne mere og
mere med førsteholdet og måske få nogle
træningskampe. Jeg håber i løbet af næste
år at kunne få endnu flere tegn på, at jeg
bliver rykket op i truppen. Ellers så håber
jeg på at spille mit første seniorår i Vejle >>
13
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Boldklub og komme ind i truppen og få
noget erfaring i Superligaen. Jeg drømmer
selvfølgelig også om at komme til Premier
League eller måske La Liga. Barcelona
eller Chelsea kunne være rigtig fedt.
Store drømme kræver en masse hårdt
arbejde og viljen til at sætte drømmen
over alt andet – og det er Villads villig til.

- Der er jo en masse ting, man skal vælge
fra, når man skifter ind til et elitemiljø.
Mine kammerater fra Skibet fester jo hver
weekend og spørger, om jeg vil med, men
det må man jo sige fra til. Det vil jeg sige er
den største udfordring – alle de der ting må
man vente med, til man er 40 år. Udover det
bruger jeg jo meget tid på både transport
og træning, men det er det hele værd.

FAKTA

Villads Appel Rasmussen
Født: 27.11.2001
Position: Venstre kant
Tidligere klubber: Skibet IF,
Vejle Boldklub (2013-)
Ungdomslandshold:
3 Futurelandsholdskampe for Danmark
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• Reparation af thermoruder/energiruder
• Forsikringsskader
• Entreprenørmaskiner
• Staldruder og butiksruder
• Råglas og alm. glas
• Drivhusglas
• Spejle
• Bordplader
• Glashylder
• Hærdet glas/brusevægge/brusedøre
• Eget glassliber og hulboring

Bindeballevej 70 • 7183 Randbøl

75 88 33 44 • 75 555 333
Info@KSglas.dk • www.ksglas.dk

Vejle Nikkel og Chrom
Forkobring
Fornikling
Forchromning
Slibning
Børstning
Polering
El-polering af rustfrit stål
Alle processer udføres på stål, aluminium,
messeing og kobber

Rørhaven 5 • 7100 Vejle
V./ Ivan Feldt
7582 1253 • vnc@post.tele.dk
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TOPCENTER
DBU har 29 TopCentre fordelt over hele
landet, heriblandt VB’s TopCenter, og de
har til formål at give spillere på U10-U11U12 med særlige forudsætninger en
ugentlig ekstra kvalitetstræning med god
matchning, samtidigt med at de forbliver
medlemmer i egen klub. Der spilles ikke
kampe i TopCenter regi men udelukkende
tale om et ekstra træningstilbud.
VB’s TopCenter har 28 partnerklubber,
fra hvilke vi – i fællesskab med klubberne
– kan rekruttere spillere til TopCenter
træningen. Når en spiller er udtaget, er
han sikret minimum et års deltagelse
(gælder ikke U12, som afslutter forløbet
ved overgangen til U13).

Der er store krav til trænerne på TopCenter, hvad angår uddannelse og engagement, og alle trænere er fra VB’s talentsektor.
Det er gratis for såvel spillere som partnerklubber at være en del af TopCenter.
TopCenter er et 3-årigt DBU projekt (20182020), hvor viden og erfaring fra projektets
3-årige periode skal medvirke til at skabe
grundlaget for fremtidens U10-U12 spillerudviklingsmodel i hele Danmark. Målet
er at opnå en bred opkvalificering samt
optimering af træningsmiljøerne for U1012 spillere generelt.
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MAD
KUNST

SMØRREBRØD • HÅNDMADDER • MADPAKKER
SANDWICH • ANRETNINGER • SALATER
FIRMAORDNING
Vestre Engvej 1 E • 7100 Vejle • Tlf. 76 71 60 60 • www.madkunstvejle.dk

Tlf. 75 56 17 99
www.trekantensbeton.dk
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NOVAskolen
På NOVAskolen vil vi skabe det bedste
skolemiljø for idrætstalenter i 7.-9. klasse.
Vi har fokus på det hele menneske, så
unge idrætstalenter både kan passe deres
træning og få en relevant uddannelse.
Samtidig er det målsætningen, at unge
idrætstalenter tidligt får mulighed for at
dyrke idræt i forbindelse med deres skolegang – allerede fra 7. klasse.

Som elev på NOVAskolen vil du opleve, at vi
vægter både høj faglig kvalitet i undervisningen og et ambitiøst niveau på sportsbanen. Eliteidrætsklasserne er startskuddet
til en idrætskarriere, hvor der er fokus på
det hele menneske. Tilbuddet er for alle
idrætstalenter. Vi har to linjer: En idrætsspecifik linje og en basislinje. Den idrætsspecifikke linje gælder bl.a. fodbold, håndbold, dans og Taekwondo. Basislinjen er
for idrætstalenter fra andre idrætsgrene.
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v/ Jim Nielsen
Skolegade 28-30 - 7100 VEJLE
Tlf. 75 82 61 01

Bugattivej 8 • 7100 Vejle
Tlf.: 7585 7788 • www. vafo.dk

THOR TOPKAPNING
v/ Thor Kjølhede
Trindhøjvej 102 • 7080 Børkop
Tlf. 71 20 21 32 • www.thortopkapning.dk

V/ Thomas Hammergaard
Frostvej 3 • 7100 Vejle
Tlf: 2519 2416
info@thomasbilsyn.dk
www.thomasbilsyn.dk
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VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE
På Vejle Idrætsefterskole giver vi hjernen
den daglige motion, som resten af kroppen
får i idrætstræningen.
Det sker både i de enkelte fag i 9. klasse
og 10. klasse, men også med individuelt
målrettede studieforløb og fælles emneuger i løbet af året, hvor vi arbejder på
større projekter.
Undervisningen er seriøs og målrettet, at
du har mulighed for at fortsætte videre på
en ungdomsuddannelse. Derfor stiller vi
også krav. Vi forventer, at du overholder
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afleveringsfrister, at du kommer til timerne, og at du viser engagement. Derfor
kan du også forvente det samme af VIES'
lærere. Vi er her for at give dig indsigt,
gøre dig knivskarp og give dig lyst til at
lære endnu mere.
Med professionel uddannelsesvejledning
bestræber vi os på, at du på VIES bliver
klogere på, hvordan din uddannelsesmæssige fremtid skal se ud.
På Vejle Idrætsefterskole er glæden for
spillet grundstenen i den daglige under-

visning. Glæden er også drivkraften gennem årets træninger. Det er vigtigt for os,
at du som spiller også oplever glæde og
forståelse for spillets kvaliteter.
Vejle Idrætsefterskole tiltrækker elever
med ambitioner om at blive rigtigt gode.
Det skaber en stærk træningskultur, hvor
eleverne hver gang går på træningsbanen
for at blive en tand bedre. Sammen arbejder vi for at bevare den rette mentale
indstilling til træningen og værner om det
gode træningsmiljø, så alle hver gang kan
få det maksimale udbytte af træningen.

til netop din udvikling som fodboldspiller.
Vi afholder bl.a. to formelle spillersamtaler hvert år, hvor vi sammen kigger på
styrker og udviklingsområder inden for
det taktiske, fysiske, tekniske og mentale.
Herudfra udformer vi din individuelle målsætning, som du arbejder på i løbet af året,
og som vi løbende evaluerer sammen.
En vigtig pointe er, at vi ikke kun fokuserer
på de evner, som du skal forbedre, men
også på dine styrker, som vi gerne vil udvikle til særlige spidskompetencer.

Vi går meget op i at tilrettelægge skemaet
for den enkelte elev, så vi kan tage hensyn
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Toldbodvej 15 - 7100 Vejle - Tlf. 76 40 62 00

Industrivej 19 • 6580 Vamdrup
Tlf. 76 93 94 00 • www.teknos.dk

Andkærvej 10 • 7100 Vejle
Tlf. 76 41 39 00
www.vw-vejle.dk

Landsdækkende leverandør af
varer og viden indenfor:
VVS - Energi & Klima - Tag & Facade
Stål & Metaller - Værktøj & Maskiner
og Tekniske produkter

Helge Nielsens Alle 4
8723 Løsning
Lars: lars@niels-hansen.dk • 2040 7056
Niels: niels@niels-hansen.dk • 4032 0361

PH BYG & SØN
EN LILLE VIRKSOMHED MED ET STORT VIRKE!
VI TILBYDER:
• ARBEJDE, STORT ELLER SMÅT, I HELE LANDET.
• ERFARING INDENFOR UDESTUER, VINTERHAVER OG
TILBYGNINGER.
• ET SOLIDT STYKKE ARBEJDE!

KONTAKT OS OG FÅ EN UFORPLIGTENDE SNAK
VI ER MÅSKE DEN DU SØGER?
29 13 42 93
KONTAKT@PHBYG-SOEN.DK
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Karetmagervej 12 • 7100 Vejle
T: (+45) 7641 3400
www.lumiere.dk

Østerhovedvej 27
7323 Give
Telefon 75 73 54 43
Mobiltelefon 40 11 54 43
www.E.A.BYG DK

outlet
HVORFOR BETALE FOR MEGET!

THYGESEN

aps

Med sans for kvalitet

TLF: 40846009
Alt i tømrer og snedkerarbejde
Nybyg - Tilbygning - Renovering - Tag - Køkken - Vinduer
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Alt til festen og særdeles
fordelagtige ﬁrmaordninger
Fredericiavej 441
7080 Børkop
Tlf. 25 76 66 20
info@dinmadpartner.dk
www.dinmadpartner.dk

EKL revision
Skomagervej 13 B
7100 Vejle
www.ekl.dk
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JØRGENSEN & UTOFT A/S
STÅLSERVICE • HANDEL • LOGISTIK

Specialist i stålprodukter
Nordkajen 29 • 7100 Vejle
Mail: ju@j-u.dk • www.j-u.dk

v/ Michael Vinther

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

07.00 - 21.00
07.00 - 21.00
07.00 - 21.00
07.00 - 21.00
07.00 - 21.00
07.00 - 21.00
07.00 - 21.00

Brej. Søndergade 38,
Brejning 7080 Børkop
Telefon: 7586 8722
0501536@spar.dk

Hagen Strand Camping
Hagenvej 105 C • 7080 Børkop
75 95 90 41 • info@hagenstrandcamping.dk
www.hagenstrandcamping.dk

ALTID ET GODT TILBUD
Telefon: 75 65 13 09
Haremarksvej 3 • 8723 Løsning
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RØDKILDE GYMNASIUM
På Rødkilde Gymnasium samarbejder vi
med Elite Vejle og elevernes klubber for at
sammensætte det bedst mulige tilbud, så
du som eliteidrætselev har mulighed for
at få en STX-uddannelse samtidigt med, at
du udvikler dit idrætslige talent.
Status som eliteidrætselev på Rødkilde
Gymnasium opnås på baggrund af en
skriftlig ansøgning vedlagt udtalelser fra
træner, klub eller forbund samt eventuel
dokumentation på sportslig godkendelse
af Team Danmark.
På skolen er idrætslærerne Helene Pørksen og Malene Wissing ansvarlige for den
daglige kontakt og fungerer som mentorer. I lighed med alle andre elever har
du som eliteidrætselev frit valg blandt
alle gymnasiets studieretninger, og det
forventes, at du prioriterer din uddannelse højt og er fagligt engageret. Som
eliteidrætselev har du dog nogle særlige

privilegier. Du har efter aftale med de
tilknyttede mentorer mulighed for at få fri
til at passe din morgentræning tirsdag og
torsdag morgen, ligesom det kan aftales,
at du kan få fri fra undervisningen, så du
kan deltage i eksempelvis træningslejre,
landsholdssamlinger eller turneringer i
udlandet. Har du som idrætsudøver opnået
sportslig godkendelse af Team Danmark,
tilbyder skolen endvidere, at du kan forlænge skoleforløbet med 1 år og dermed
få en 4-årig uddannelse med endnu mere
tid til din idræt.
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JEPPE ANDERSENS REJSE
- Fra Give Fremad over Vejle Boldklub
og til udlandet
Interview: Jeppe Andersen har været hele vejen igennem Vejle Boldklubs organisation for de unge talenter. Fra Future Vejle klubben
Give Fremad, gennem Vejle Boldklub og videre mod store eventyr i
udlandet.

Den stærke midtbanespiller Jeppe Andersen fik sine første erfaringer med fodbold
i Future Vejle samarbejdsklubben Give
Fremad. Da hans talent så ud til at række
længere end gennemsnittet, valgte han at
søge mod Vejle Boldklub, som han skiftede
til som 10-årig.
30

- Jeg skiftede sammen med en kammerat,
da jeg var 10 år. Vi ville lidt mere og ville se,
hvad vi kunne, når vi kom til Vejle.
Som U15-spiller holdt Jeppe imidlertid
en pause fra fodbold, og han kom først i
gang igen, da han startede på fodboldli-

nien på VIES. Her spillede han samtidig på
VB’s 2. hold. Han kom dog rimelig hurtigt
tilbage omkring årgangens førstehold i
U17 ligaen.
- Mine forældre gik og spurgte, om jeg ville
starte op igen. Jeg endte med at starte
op igen, da jeg skulle starte på VIES. Jeg
brugte vel det første år på 2. holdet, og der
kan jeg huske, at jeg ikke havde i tankerne,
at fodboldkarrieren skulle blive til noget.
Men jeg kom tilbage på førsteholdet. Det
begyndte at tage fart for mig som 2. års
U19, hvor jeg følte, at jeg spillede med
overskud og var ret meget med førsteholdet.
Jeppes talent kombineret med VB’s uddannelsessystem gjorde det muligt for
ham at komme omkring DBU’s ungdomslandshold og endda opnå hele 60 kampe
på Vejle Boldklubs førstehold med 7 mål
til følge.

FAKTA

Jeppe

Andrup Andersen
Født: 06.12.1992
Position: Midtbane
Tidligere klubber: Give Fremad,
Vejle Boldklub (2003-2013), Esbjerg fB (2013-2017), Hammarby IF
(2017-)
Debut for VB: 25.04.2011,
FC Vestsjælland-VB 1-2
Ungdomslandshold: 17 ungdomslandskampe for Danmark (1 mål)

- Jeg kom med første gang på ungdomslandsholdene som U18, hvor jeg var med til
Slovakia Cup. Det gik faktisk rigtig dårligt
for mig, men jeg kom med igen som U19.
Jeg fik dog først rigtig bidt mig fast omkring U21 landsholdet.

Jeppe Andersens tidlige fodboldkarriere
blev bakket op af en god koordination af
hverdagen, så der både var plads til skole,
fodbold og et socialt liv. Kombinationen
gjorde det muligt at lykkes både på banen
og i skolen.

Landsholdet var en flot milepæl for Jeppe,
men det vigtigste for ham var klubfodbolden, som han også fik tidlig succes med.

- Uddannelsessystemet har gjort hverdagen lidt lettere. Jeg er kommet igennem
skolen, selvom jeg har haft meget fravær
– men det har været lovligt undskyldt
pga. det samarbejde, klubben og skolen
har. Det havde været sværere at bestå
handelsskolen, hvis ikke samarbejdet med
Campus havde været der. Det er en rigtig
god aftale, og det er bare rigtig godt, den
>>
er der.

- Jeg var 17, da jeg begyndte at være med
omkring førsteholdet. Det var en kæmpestor ting. Jeg kan huske, at det ikke var den
bedste sæson for holdet pga. en masse
tumult med nye trænere, men udover det
var det en kæmpe succes for mig.

31

Tømrerfirmaet
Sjællandsgade 21A
7100 Vejle
Karsten: 2361 1202
Jacob: 2266 9019
Alt tømrer- og snedkerarbejde
Nybygninger • Tilbygninger
Ombygninger/vinduesudskiftninger
khoegsborg@mail.dk
www.karstenhoegsborg.dk

Trekantens
Køreskole
Dæmningen 41 a1 • 7100 Vejle
trekantenskoreskole@gmail.com
www.trekantens-køreskole.dk
Tlf. 30 49 20 22

Onkel’s Bilpleje Professionel pleje til ærlige priser
Jens Grøns Vej 4 • 7100 Vejle
Tlf. +45 5252 5275
www.onkelsbilpleje.dk
Find os på facebook

Onkel's bilpleje, har 14 års erfaring indenfor branchen

Fest og familiearr. med billig overnatning
Se mere på oelgaard.eu

TLF: 7586 8466 • WWW.BIS-AS.DK
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Da Jeppe var omkring Vejle Boldklubs førstehold, befandt klubben sig i 1. division,
og derfor ønskede Jeppe at prøve sig af
på en højere hylde. Han blev derfor solgt
til Superligaklubben Esbjerg i sommeren
2013. Herfra kom han senere til svenske
Hammarby, som har en vild kulisse til
hjemmekampene.
- Jeg tror, vi har 22.000 tilskuere i gennemsnit til hver kamp, så det er virkelig

voldsomt. Vejle Boldklub har haft en kæmpe betydning for min udvikling, og Vejle
er stadig den klub, jeg holder allermest
med, når jeg kigger på Superligaen – også
selvom jeg ikke kender så mange i klubben
længere. Der har været nogle trænere,
der har haft en enorm betydning for min
udvikling. Det er helt klart et kæmpe tak
til Vejle, for at jeg er kommet dertil, hvor
jeg er i dag.
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CAMPUS VEJLE
Campus Vejle Sportscollege er for dig,
der vil tage en ungdomsuddannelse og
samtidig passe din sportskarriere.
På Campus Vejle Sportscollege kan du
tage en studentereksamen på handelsgymnasiet, en EUX Business eller en EUD
Business mens du udvikler dig i din sport.
Campus Vejle Sportscollege er Team Danmark Uddannelsespartner.
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Din uddannelse tilrettelægges med træningsmuligheder i dagtimerne og om eftermiddagen i samarbejde med de lokale
klubber. Vi er en af de meget få erhvervsskoler i Danmark, der har sportsfaciliteter.
I Trekantområdet er Campus Vejle din
unikke mulighed for at kombinere ungdomsuddannelse med idræt på højeste
niveau.
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God og personlig betjening. Vi er altid et besøg værd!

Søndergade 21• 7100 Vejle
kontakt@butiklouise.dk
www.butiklouise.dk
75 83 68 68

Nørrebrogade 6 • 7100 Vejle
Tlf. 75 72 20 50

FLAMMESKÆRING | LASERSKÆRING
PLASMA | KANTBUKKER

BRÆNDEOVNE • PILLEOVNE
RÅDGIVNING • MONTERING
Jens Grøns Vej 23 • 7100 Vejle
Telefon 75 72 26 93
www.jyskpejsecenter.dk

StaalService as | Nordkrogen 12-16
DK-7300 Jelling | T +45 7587 2088
ji@staalservice.dk | www.staalservice.dk

VI SKÆRER IGENNEM

Vidtskuevej 20
Postboks 110 • 7100 Vejle
Tlf. 76 42 57 00 • www.hpfrugt.dk
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Sponsoreret

Entreprenør

Henning Have AS
Vejen
Kolding

7536 2911
75504400

www.hhave.dk

TÆNK
ANDERLEDES

Mangler du et foreningsblad, eller har
du allerede ansvaret for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad er ofte det
vigtigste bindeled mellem forening og
medlemmer.
Vi har mange års erfaring og kan være
behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt annoncesalg til hel
eller delvis finansiering af bladet.
Vi kan også altid give et godt tilbud
på dine øvrige trykopgaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers, visitkort, etc.
Kontakt os for en uforpligtende snak, vi
deler gerne ud af vores erfaring...

FL SportMarketing · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870
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FUTURE VEJLE
Future Vejle er et klubsamarbejde mellem Vejle Boldklub og 26 omkringliggende
lokale klubber.
Som en del af samarbejdet tilbyder Vejle
Boldklub i løbet af året mange fodboldoplevelser for Future Vejle klubberne, både
for trænere og for alle medlemmer. Det
er f.eks. gratis adgang til udvalgte hjem38

mekampe på stadion, besøg af spillere/
trænere fra førsteholdstruppen, trænerkurser, VIP arrangementer på stadion,
træningsinspiration, mulighed for at spille
en kamp på Vejle Stadion, Future Vejle dag
for de yngste medlemmer, mulighed for
at løbe ind med spillerne på stadion, eller
være bolddreng/pige.

Målet med Future Vejle er, gennem organiseret samarbejde mellem talenter,
trænere, ledere, fans og sponsorer, at
skabe et fundament for Vejle Boldklub til
at være blandt Danmarks førende klubber inden for talentudvikling. Yderligere
skaber Future Vejle grundlaget for, at
de største talenter kan spille på højeste
niveau i Vejle Boldklub, samt at hæve det
generelle niveau i samarbejdsklubberne.

Arbejdet omkring Future Vejle, som i
starten hed KUV – Klubsamarbejdet om
Ungdomsfodbolden på Vejleegnen – blev
startet i 1995. Det blev gennemført som
et samarbejde mellem repræsentanter
fra følgende klubber: Billund IF, Gauerslund IF, Hedensted IF, Jelling fS og Vejle
Boldklub.
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HVAD ER INDHOLDET FOR EN SAMARBEJDSKLUB?
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