
Fodbold senior 2021 

 

Foråret 2021 blev der i Marts lukket om for fodbold igen efter Corona. 

Med 2 nye træner Jeppe (Hald Ege) og Henrik (Ravnstrup), som kun var en imidlertid løsning frem til 

sommerferien, skulle vi se om resultaterne kunne komme tilbage, og se om vi kunne få et stabilt hold, hvor 

der var folk nok at tage af. Foråret hed serie 3 og serie 5. 

Træningen i Marts så ud til, at det ikke blev et problem, med at have spiller nok, da vi trænede med 28 

spiller stort set hver gang. Men det var stadig den evig kamp, at skaffe spiller til 2 hold. 

Efter foråret sæsonen og kun 5 point for serie 3, skulle det hedde serie 4 i efteråret. Serie 5 spiller om at 

skulle i serie 4, men der var for langt op, så det hed også serie 5 i efteråret. 

Ved FjendsCup stod Rasmus Dudeck for tropperne, og vi synes selv, at vi havde et godt hold med. Vi 

spillede godt, men vi havde ikke heldet med os de 2 første kampe, og så hjalp det ikke, at vi vandt den 

sidste pujle kamp. Vi sluttede sidst i vores pulje, og skulle spille mod Skals om sidste pladsen, og en 8. plads 

var ikke lige det vi havde stillet efter. Og det skete heller ikke. Skals fik den flotte 8. plads og blev sidst i 

FjendsCup 2021. 

2021 efteråret skulle den tidligere prof-spiller i Viborg FF Poul Obifule stå for træningen, og Ravnsbjerg og 

LGIF havde besluttet os for, kun at have et hold, da vi havde store problemer med, at skaffe spiller nok i 

foråret, men Torben Brix fra Ravnsbjerg, kom i sommerferien 2021 med spiller til klubberne, så vi havde 

mulighed for, at stille med et serie 5 hold alligevel. 

Men efteråret blev heller ikke et godt for os. Serie 4 fik kun 7 point og sidst i pujlen, og nu havde vi 2 serie 5 

hold. Serie 5 fik ikke en god start, og blev samlet i et mix pulje af serie 6 og serie 5 hold. Men de fik en 

oplevelse, da de spillede den sidste kamp mod Sdr. Rind/Vinkel IF, hvor de havde mere end 25 spiller med, 

da det var den sidste serie 6 kamp de skulle spille, og rigtig mange far og søn spiller, skulle ind og spiller 

sammen, og TVmidt-vest var der og filmede kampen. 

Og så skulle dette år være slut, men i december blev der skrevet under på, at de 2 klubber ophørte 

samarbejde fra den 1/1 2022, på et ønske fra LGIF. DBU godkendte vores skilsmisse, og klubbernes ønske 

var at spillerne blev sammen i Løgstrup. Men de spiller som Torben Brix havde kommet med om 

sommeren, havde ikke den stor tilhørsforhold til Løgstrup, så de ønskede at forsætte i Ravnsbjerg. Derfor 

har de 2 klubber senior i 2022. 

Indendøres fodbold har vi normal ikke noget at berette, men i 2021/2022 spillede vores U19 spiller sig til  

jyskmesterskab DBU indendøres tunereing  i Hadsund. Flot bedrift dog uden medaljer. 

2022 sæsonen er i gang. Frank Tylstrup startede træningen op for Senior i LGIF, da vi ikke havde fundet en 

træner endnu, men den 9. februar var træneren fundet, og ikke mindre end formanden for LGIF Steffen 

Aaby, skulle stå i spidsen for seniorerne. En uge for enden havde Ravnsbjerg får muligheden for, at få et 

serie 4 hold, men havde givet den videre til os, hvis vi vil havde den. Det sagde vi ja tak til, så foråret 2022 

hedder serie 4 og hvilken en start vi har fået. 8 kampe og 21 point og pt en første plads. Vi har også et 

gammelt serie 5, som Rasmus Dudeck står i spidsen for, og hvor de fleste spiller er 30+, og de har også fået 

en god start, hvor de har vundet den indledende runde, og skal spille med de bedste serie 5 hold, om at 

komme op i serie 4. Vi har også et U19 hold i 2022 hvor det går knap så godt.  



 

Oldboys 2021: 

Foråret lå vi i den tunge ende, så ikke mere om det, men efteråret 2021 var vi i den sjove ende. I Ca. 24 

timer lå vi på første pladsen i sidste spillerunde, men en kamp i Nørremarken gjorde, at vi ikke rykkede op i 

A-grupper, og vi siger 1000 tak til NUGF Viborg, at vi også får lov til at spille i B-rækken 2022      

U60+ køre samme koncept som de har gjort de seneste år. Øl, sjov og bold i deres egen lukke turnering. Og 

ja det er i denne rækkefølge. 

 Mange af dem, er også de spiller der kommer om søndagen, men der er også spiller der ikke kan spille sig 

på U60+, da de er for gamle      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


