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Forord 2018
75 års jubilæum

D. 09.05.2018 har  UIF eksisteret i 75 år. Det er rigtig mange år, hvor der er sket helt ubeskrivelige mange 
begivenheder og en udvikling, der er gået i mange forskellige retninger.
I 1943 (under krigen) oprettede man, næsten ud af ingenting, Ulbjerg Gymnastik- og Idrætsforening, hvor 
man i starten spillede fodbold på forskellige marker udenfor byen og på mål uden net. 
I starten af halvtredserne fik man oprettet det nuværende stadion, hvorefter man også fik bygget et lille 
klubhus, hvilket var stort dengang. Økonomien fik man primært til at hænge sammen ved at holde baller 
i forsamlingshuset. Gymnastikopvisning og dilettant blev med tiden de kulturelle højdepunkter, som også 
bidrog til balancen i regnskabet.
Den største udvikling i klubbens historie kom i tresserne, godt hjulpet af skolesammenlægningen til “Ul-
bjerg Centralskole”, hvor man pludselig fik rigtig mange flere medlemmer, så ungdomsfodbold i næsten 
alle årgange blev en realitet. 
Denne udvikling gav virkelig grobund for halvfjerdsernes både kvanti-  men også kvalitetsmæssige frem-
gange. Klubhuset blev for lille, 2 omklædningsrum + en kantine blev bygget til, den nye træningsbane 
blev indviet, og rækværket omkring stadion blev etableret.  På et tidspunkt rådede klubben over 4 herrer 
seniorhold – 2 damehold, og vi kunne i næsten alle ungdomsårgange stille rene UIF 11 mands hold.  Kva-
litetsmæssigt skal det fremhæves, at herrerne  rykkede op i Jyllandsserien, og damerne brillerede ved at 
spille i Danmarksserien. En helt fantastisk tid for så lille en by som Ulbjerg.
I firserne fortsatte de spillemæssige kvaliteter, dog med lidt op- og nedrykninger. Men her oplevede klub-
ben nok historiens største resultat, da herrerne kvalificerede sig til 3. sidste runde i Landspokalen ved at slå 
AB 1-0 på Ulbjerg Stadion i overværelse af ca. 800 tilskuere. I firserne  startede udfordringerne dog med 
medlemsantallet. På damesiden starter så et samarbejde med naboklubben Borup, og på ungdomssiden slår 
man sig i 1988 sammen med Skals og Borup, til det der også i dag hedder SUB88.
I starten af halvfemserne syntes man dog igen, at klubhuset trænger til en udvidelse, og man bygger 
sammen med Skytteforeningens klubhus, så vi får en større kantine, et større køkken, og et decideret 
hjemmeomklædningsrum, som siden er blevet det populære etter omklædningsrum.  Resultaterne går lidt 
op og ned, men dog stadig med ganske fornuftige placeringer. I Nullerne fortsætter udfordringerne med 
medlemsantallet, og det resulterer i, at man på damesiden i 2009, som på ungdomssiden, slår sig sammen 
Skals og Borup til det, der også i dag hedder SUB09.
I tierne, som endnu ikke er overstået , skal fremhæves at SUB09 i perioder spiller i Kvindeserien, så sam-
menlægningen til SUB09 er en ubetinget succes. På herresiden kommer den største triumf, da holdet på et 
år spiller sig fra serie 3 til serie 1. 2018 (jubilæumsåret) vil dog nok i fremtiden bedst blive husket for det 
år, hvor man går i gang med at rive det gamle klubhus ned, for at bygge et helt nyt klubhus op. De 2 helt 
gamle rum (det oprindelige klubhus) er simpelthen blevet for utidssvarende,  og da det ligger i hjertet af 
det hele, bliver omkostningerne ved en renovering for store. Derfor beslutningen om at bygge nyt.
Bag ovennævnte overskrifter ligger et utal af ledende bestyrelser, forskellige trænere, sportslige op- og 
nedture, og helt ubeskrivelig mange gode oplevelser, som jeg virkelig ønsker vil fortsætte ud i de næste 
mange år. Med det nye klubhus vil rammerne forhåbentlig blive optimale. Fremtidens udfordring er uden 
tvivl stadig det faldende medlemstal, som i tiden er en tendens, der stort set rammer alle de små klubber 
landet over.
Rent økonomisk har tingene også ændret sig meget, fra at man i starten kunne finde balance ved kontingen-
tindtægterne, og en del baller mm. til i dag, hvor indtægterne hovedsageligt kommer fra Sponsorer, men 
hvor der tilmed kræves en masse forskellige andre arrangementer, såsom klublotto, deltagelse i Kringlef-
est, indsamling af juletræer, julebanko, og indefodboldstævne, blot for at nævne noget af det. der skal til 
for at få tingene til at hænge sammen.  
Der skal hermed lyde en kæmpe tak til alle de mange, der gennem tiden har bidraget til, at UIF gennem 
årene har kunnet levere de mange fine præstationer, og vi håber alt det bedste i fremtiden for Ulbjerg 
Idrætsforening.

På bestyrelsens vegne 
Formand Viggo Christensen
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Forord 1993 (50 års Jubilæum)

Ulbjerg Gymnastik og Idrætsforening fylder 
den 9. maj 50 år. Af praktiske grunde afholdes 
jubilæumsfesten lørdag den 8. maj. 
Bestyrelsen for den jubilerende forening, har 
bedt mig forsøge, at lave et jubilæumsskrift i 
denne anledning. Alle materialer, så som billed-
er og avisudklip, er udlånt til mig som støtte. 
Desværre må jeg konstatere, at ikke alt kan 
komme med i skriftet, da det så ville blive en 
bog og ikke et hæfte. 
Jeg takker meget for de udlånte ting, uden 
denne interesse fra medlemmernes side, ville 
opgaven nok være umuligt. Jeg har forsøgt, 
at koncentrere mig om at få de vigtigste ting 
med, af det der er sket i idrætsforeningen i de 
forløbne år. Nu håber jeg, at hæftet må blive vel 
modtaget af foreningen, og læst med interesse 
af foreningens medlemmer og venner, så der 
også senere kan blive lejlighed, til at opfriske 
dette eller hint. 
Til slut vil jeg ønske for foreningen, at den sta-
digvæk må være i stand til, at hævde sig både 
på hjemmefronten og udadtil, som det er sket 
i det første halve århundrede. Jeg vil håbe, at 
vi må få en jubilæumsfest, der siger “spar to” 
til alt andet. 

- Marius Nielsen
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Oprettelse af 
Ulbjerg Gymnastik og Idrætsforening

Kopi fra Gymnastik og Idrætsforeningens gamle protokol fra 1941-1957.

“Tirsdag d. 9. maj 1943 afholdtes på Ulbjerg Cafe ekstra generalforsamling i Gymnastikforeningen og Idrætsforeningen med det formål at sammenslutte de to 
foreninger. Dette blev enstemmig vedtaget og foreningens navn er herefter ”Ulbjerg Gymnastik og Idrætsforening” og bestyrelsens antal blev forøget til 7 med-
lemmer og 2 suppleanter samt 1 revisor. Desuden er bestyrelsen bemyndiget til at vælge medlemmer til nødvendige udvalg uden for bestyrelsen.

Som bestyrelse for den ny forening valgtes følgende: 
Hilmar Christensen, Niels  Christiansen, Søren Jensen, Niels Jørgensen, Aage Nielsen, N. Chr. Nielsen-Grøn, Arne Nørgaard. 
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Søndag 9. maj 1943

Som suppleanter:
Ditlev Nielsen og Villy Bech. Revisor: Aage Nielsen-Grøn.

Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde valgtes som formand Hilmar Christensen, Næstformand Niels Christiansen, Kasserer N. Chr. Nielsen-Grøn.

De forskellige udvalg er følgende: 
Fodboldudvalg: Peder Pedersen, Herman Nielsen og Hilmar Christensen
Håndboldudvalg: Arne Nørgaard, Aage Nielsen-Grøn og Sv. Aa. Bach.”
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Som det fremgår af referatet fra general-
forsamlingen 9. maj 1943, var det jo to 
foreninger der blev til en, og det var nok 
en god ide, for det var stort set de samme 
medlemmer i begge foreninger. 
Som ophavsmand eller foregangsmand 
for ideen stod Niels Chr. Grøn. Han kom 
i 1942 tilbage til Ulbjerg, efter et par år 
på Fyn. Her var han meget involveret i 
gymnastik og håndbold, og det var nok 
det, der fik ham til at gå i spidsen for 
arbejdet.
 
Der berettes om meget i foreningens 
gamle protokol. Der holdes mange 
bestyrelsesmøder, hvor man bestemmer 
datoer for baller, gymnastikopvisning og 
tilrettelæggelsen af årets dilettantfore-
stilling o.s.v. På et af de første besty-
relsesmøder, afholdt på Ulbjerg Cafe, 
den 3. juni 1944, bestemte man at kon-
tingentet for aktive medlemmer skulle 
være 5 kr. for mænd og 3 kr. for kvinder, 
men så havde man også betalt for et helt 
år, og kunne gratis deltage både i fod-
bold, håndbold og gymnastik. 
Foreningens første formand, Hilmar 
Christensen, meddelte 1944, at han ville 
træde tilbage, da han havde fået arbejde 
andetsteds. Herefter overtog Niels Chr. 
Grøn formandsstolen, indtil generalfor-
samlingen i 1945, her blev Chr. Chris-

tensen (Sjømann) ny formand og Niels Chr. Grøn blev kasserer. 
Indtil 1945 blev der kun spillet det der kaldtes sommer fodbold, men så bestemte bestyrelsen, at nu skulle der 
ske noget mere. Vi skulle med i Jydsk Boldspil Union. Herom beretter formanden Chr. Christensen, at han og 
Søren Jensen havde hørt, at det kostede 20 kr. at blive medlem af boldspil unionen, så de puttede to forslidte 
10 kroner sedler i en kuvert og så ellers afgang. På J.B.U.’s kontor har de jo nok kigget lidt på brevet, men var 
da kvikke nok til at forstå dets indhold, så man returnerede de 20 kr., og sendte indmeldelsespapirer og ind-
betalingskort, så indmeldelsen blev mere formel. Ulbjerg startede i den jydske B-række i efteråret 1946. Det 
var åbenbart på høje tid, for allerede foråret 1947 stod Ulbjerg som kredsvindere i sin række, og skulle hermed 
spille unionskamp om oprykning til 
A-rækken. Kampen om oprykning 
stod på Viborg stadion og modstan-
deren var Vammen. Det blev en 
meget spændende kamp der endte 
uafgjort 2-2. Der skulle herefter 
spilles omkamp 2x15 min. Her var 
Ulbjerg bedst og vandt en samlet 
sejr på 3-2.  Flot klaret efter første 
sæson i turneringen.  

Den første bestyrelse i Ulbjerg Gymnastik og Idrætsforening 1943
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Ulbjerg var nu i A-rækken. 
Der findes desværre ingen billeder eller referater fra denne kamp mod Vammen, men vi kan bringe holdop-
stillingen fra mål til venstre wing: Tage Bech, Mandrup Sørensen, Egon Bach, Johannes Kjølhede, Søren 
Vestergaard Jensen, Anders Hansen, Erik Bech, Niels Bak-Nielsen, Aage Bech, Svend Børge Nielsen og Jens 
Vasegaard. - Læg mærke til, at der er tre brødre Bech på holdet. 
Det blev desværre et kort ophold i A-rækken, idet holdet endte på sidstepladsen foråret 1948, og måtte altså 
starte i B-rækken påny.

Bestyrelsen og klubben i det hele 
taget, havde meget at tage vare på. 
Et af problemerne var baneforhol-
dene. Det fortælles, at det ikke 
var helt ualmindeligt, at bestyrels-
en søndag formiddag kørte rundt 
med målene på en vogn, for at 
finde et sted, at spille fodbold om 
eftermiddagen. En ganske uhold-
bar situation, man tabte da også 
nogle kampe på protest, fordi 
baneforholdene ikke var i orden. 
Det ses i den gamle protokol, at 
man i 1947 har lejet et areal for 200 
kr. 
Men allerede i 1946, den 15. juni, 
var udvalget for sportspladsen        
og formanden for Gymnastik og 
Idrætsforeningen til møde med 
det siddende sogneråd. Her må lige 
indskydes, at arealet der er tale om, 
er det, hvor den nuværende fod-
boldbane ligger. Men ifølge pro-
tokollen blev der aftalt følgende: 
Sognerådet påtager sig at pløje og 
harve jorden, køre klæg på, plante 
træer og så græs. De unge skal selv 
planere banen, som frivilligt arbej-
de. 

Det ses ganske tydeligt, at det har 
knebet med at få aftalerne over-
holdt. Man ser, at der er truffet flere 
aftaler med kommunen, og resulta-
tet blev, at sognerådet gik med til 
at betale transport af jord og det 
lykkedes vist også, at formå det til at betale 1500 kroner i tilskud. 
Alle genvordigheder blev dog overvundet, og man holdt stadionindvielse den 20. august 1950. 

Protokollen beretter om indvielsen, at vejret var godt og der var mødt ca. 500 mennesker op. Mejeribestyrer 
Nielsen holdt indvielsestalen, derefter blev der spillet fodbold- og håndboldkampe. Om aftenen var der bal i 
forsamlingshuset, med god tilslutning.

Billeder fra stadionindvielsen den 20. august 1950
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Rammen var nu lagt fast hvad baneforhold angik. Bestyrelsen har hele perioden været flittig til at holde besty-
relsesmøder, de fleste for at vedtage, at der holdes bal i forsamlingshuset, tilrettelægning af andespil, start på 
dilettant, gymnastik osv. her har været opgaver nok. 

Holdet der spillede Ulbjerg 
i A-rækken 1952

Bagerst f.v.:
Sigurd Torp 

Erik Bech
Jens Christensen 

Marius Nielsen
Chr.Christensen (Sjømann) 

Henning Mortensen

I midten f.v.:
Søren Vestergaard Jensen

Egon Bach
Ejnar Haubro

Foran f.v.: 
Niels Ulbjerg

Tage Bech
Mandrup Sørensen

Så vender vi igen blikket mod fodbold. Efter nedryk-
ningen til B-rækken i 1948, var der tilmeldt to hold i 
JBUs B-række. De næste to år, 1949-50, blev 1. hol-
det nr. 2 i sin kreds, så det var “lige ved og næsten”. 
Men fra efterårets start i 1951 var der ingen slinger i 
valsen. Holdet kunne slet ikke tabe, og kredsen blev 
vundet, uden et eneste nederlag. 2. holdet blev nr. 3 
i sin kreds, det fortæller lidt om styrken i klubben på 
dette tidspunkt. 
Forsommeren 1952 var vi klar til at spille unionskam-
pe om pladsen i A-rækken igen. Den første kamp blev 
spillet i Aalestrup mod Nørager. Nørager følte sig 
vist som storfavorit til at slå Ulbjerg, de havde nem-
lig vundet deres kreds suveræn. Vi var jo ikke sikre 
på at vinde, men humøret fejlede ikke noget. Vores 
målmand, Tage Bech, en herre på lige ved 2 meter 
høj, udbrød spøgefuld: “Lad nu mig gå på banen lidt 
tidligt, så fortæller jeg, at resten af holdet er meget 
større.” Nå, det skete vel ikke, men det fortalte, at 
selv lige inden en vigtig kamp, kunne vi godt finde på 
noget at grine af. 
Kampen gik i gang, selvfølgelig med en vis nervøsitet. 
Jeg husker vores stopper, Egon Bach, første gang 
bolden kom i nærheden af målet, gav han den en or-
dentlig en på sinkadusen, så den havnede langt inde i 
anlægget, ved siden af banen. Vi kom godt fra start og 
førte 2-0 ved pausen, og i anden halvleg var favorit-
terne knækket og vi kunne trække os tilbage med en 
sejr på 6-1. 

Godt, godt, men muligheden for at komme i A-ræk-
ken krævede, at vi skulle vinde to kredskampe. Næste 
kamp var mod V.F.F. Den blev afviklet på Skals Sta-
dion en lørdag aften. Vel nok den første kamp Ulbjerg 
var med til at spille på en hverdag, - alt blev jo ordnet 
om søndagen. Nå, men kampen gik i gang, og sik-
ken en kamp. Vi var hårdt presset lige fra starten, så 
hårdt, at vores stopper pludseligt agerede målmand, 
straffespark og Viborg førte 1-0. Men det var også 
det nærmeste Viborg kom sejren, for Tage Bech stod 
en fantastisk kamp i målet. Jeg skal love for, at hol-
det måtte slide og slæbe, for Viborg var jo de bed-
ste teknikere, men vi var de bedste til at kæmpe og 
resultatet blev, at vi vandt kampen 3-1. - Så var vi i 
A-rækken. 
Ved de to kampe mod Nørager og Viborg, var der ca. 
500 tilskuere til hver kamp.

Men kampen om det jydske mesterskab fortsatte. 
Søndagen efter mødte vi Mejlby på Aalestrups bane 
og her vandt vi 6-2. Ovenpå de tre kampe var det 
ligesom vi trængte til at puste ud. Den næste kamp 
skulle foregå på Viborg Stadion, mod Højslev Kirke-
by, de bød os på gratis rejse, sejltur over ved Virksund 
og vistnok også et par øller. Vi gik med på aftalen og 
blev slået ud, idet vi tabte 2-3. Højslev Kirkeby gik 
så videre og blev ikke stoppet før finalen på Aarhus 
stadions lille bane.
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A-holdet fortsatte med at vinde efter oprykningen, vi vandt alle kampe efter-
året 1952 og foråret 1953, altså en suveræn kredsvinder. Første og sidste kamp 
om oprykningen til mellemrækken blev på Viborg Stadion mod Lund. Det var 
ikke vores dag, vi tabte 3-9. En grim dukkert for Ulbjerg, vi følte os vist for sejr- 
sikre. En af grundene til det dårlige resultat var nok også, at vi havde inviteret 
damerne med til kampen og bagefter til middag i Bækkelund. Men som det ses 
af avisomtalen, var der ikke andet at gøre, end rejse sig ved det træ man faldt ved. 

Vi rejste som sagt hjem fra kampen i Viborg, en erfaring rigere. Foreningen 
gik herefter i gang med at opføre et klubhus. Det var ikke noget stort hus, to 
omklædningsrum, to toiletter, rum til bruser uden fliser og med koldt vand. Det 
var ikke det dyre og prangende, uden varme og elektricitet, men det var en stor 
fremgang, vi var jo vant til at klæde os om ved læhegnet. Huset stod der, men 
der var lidt diskussion om restgælden, her var noget der ikke var taget højde 
for. Det er fortid, og huset har været til glæde for medlemmerne. Det er siden 
hen blevet udvidet og moderniseret to gange, så det står med alle faciliteter, 
flere omklædningsrum, bad og varme. Dommerrum, mødelokale og sidst men 
ikke mindst, kantine med køkken. 

Nå, men da klubben ikke rykkede op i mellemrækken, var der ikke andet at 
gøre end spytte i næverne og gå i gang med en ny sæson. Efteråret 1953 i A- 
rækken gik godt, både A- og B-holdet førte suveræn i deres kredse. B-holdet 
faldt lidt af på den om foråret og måtte lade Strandby overtage førstepladsen, 
men flot alligevel. Førsteholdet startede foråret med at fortsætte sejrene og blev 
så en overlegen vinder i kredsen.

Som det fremgår af ovenstående trak Ulbjerg Fårvang, til den vig-
tige oprykningskamp på Viborg Stadion. Ulbjerg var svækket op 
til kampen, idet Ejnar Haubro havde en skulderskade, men reser-
ven gjorde jo en hel god indsats med tre mål. Een sejr var nok til 
oprykning. Det var nok lidt af en overraskelse, at Aage Bech og 
Marius Nielsen var med på holdet, vi var jo ved at være et par 
aldrende herrer. Her var det så, at Møller fra Gedsted skulle være 
vittig: - A trouer denhundme at Ulbjerg hår wot i dravkisten. 
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Ulbjergs serie 3 hold i sæsonen 1956-1957

Bagerst f.v.: Henning Jensen, Marius Nielsen, Hans Jørgen Jensen (Bamse), Chr.Christensen (Sjømann), Otto Jensen (Kramer), 
Jens Christensen og Egon Bach
I midten f.v.: Ejvind Christensen (Skovhus), Aage Bech, Evald Laursen
Foran f.v.: Mandrup Sørensen, Tage Bech, Svenning Hansen

Førsteholdet årgang 1959-1960

Bagerst f.v.: Erik Bech, Aage Sørensen, Martin Christensen, 
Chr. Sjømann og Henning Mortensen
I midten f.v.: Emil Nielsen, Aage Bech og Evald Lauritsen. 
Foran: Mandrup Sørensen, Poul Hansen og Henning Jensen

Ulbjerg fortsatte i serie 3 i en del år med 
meget svingende resultater. Til trods for 
dårlig træningsindsats først i tresserne, holdt 
Ulbjerg alligevel skansen og klarede at blive 
i serie 3.

-  Det viste sig jo at være en klog disposition. Men hvor længe var Adam i Paradiset. Allerede søndagen efter 
fik vi klø af Arden på Fårup Stadion 2-3, men mellemrækken var sikret. Der findes desværre ingen fotos af 
det sejrende hold, men navnene er her fra mål til venstre wing: Emil Nielsen, Mandrup Sørensen, Egon Bach, 
Søren Vestergaard Jensen, Aage Bech, Chr. Christensen (Sjømann), Jens Christensen, Marius Nielsen, Martin 
Christensen og Henning Mortensen. Førsteholdet klarede den første efterårssæson i mellemrækken og blev 
noteret som nr. 7. Efter forårsturneringens start i 1955, gik det knapt så godt, men vi holdt skindet på næsen 
og bevarede vor status som mellemrækkehold. Ved sæsonstarten på efterårsturneringen blev alle J.B.U.’s hold 
inddelt i serier, Ulbjerg blev placeret i serie 2, det var nok lige en tak for meget, vi måtte forlade serie 2 foråret 
1956. Herefter gik en del år i serie 3, med skiftende resultater.
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Der er nu en periode, hvor det er lidt småt med billeder og referater, men det kan alligevel konstateres, at 
Ulbjerg i 1967 igen var rykket op i serie 2. 
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Nu nærmer tiden sig for det 
første jubilæum i Ulbjerg 

Gymnastik og Idrætsforening 
i 1968. 
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Nu spillede fodboldholdet i serie 2 en tid, 
men i 1972 kom det store gennembrud for 
Ulbjergs førstehold, nemlig at spille sig op i 
serie l. Det var en flot præstation og en dygtig 
træningsindsats under ledelse af en tilflytter, 
Bent Holmgren. Holdet fik i den periode sin 
kondition virkelig forbedret. 

Den afgørende kamp blev spillet en søndag 
formiddag på hjemmebane. Det skete faktisk 
ikke uden en del dramatik. Der lå en tyk tåge 
hen over banen, så dommeren udsatte kamp-
en, den kom først i gang kl. 11.00, altså med 
en times forsinkelse. Ulbjerg vandt kampen 
mod Skive 5-1, og var dermed serie 1 hold, 
og champagnepropperne kunne springe. 

Ulbjergs premierekamp i serie 1 
foregik på hjemmebane mod Herning
-Fremads divisions reserver. Det blev 
til en sejr på 2-1 til Ulbjerg. Ulbjerg 
beviste så allerede i den første kamp, 
at det var fuldt berettiget, at man var 
kommet i det fine selskab.
 
Ulbjergs første sæson i serie 1, klare-
de holdet til en flot 3. plads. De næste 
to sæsoner var Ulbjerg med helt 
fremme, og med til at gøre det spæn-
dende i toppen af serie 1, men det 
blev ved “nærved og næsten” indtil vi 
kom til 1975. 

Her var Ulbjerg en suveræn vinder af 
serie I, og rykkede op i Jyllandsserien. 
Det skete efter en sejr over Karup på 

Holdet der spillede Ulbjerg i Serie 1 1972
Bagerst f.v.: Bent Holmgren (Træner), Per Bak-Nielsen, Viggo Christensen, Henning Korsgaard, Børge 
Christensen, Peter Nielsen, Niels Højer, Ole Ladekarl
Foran f.v.: Aage Sørensen, Niels Vasegaard, Kjeld Christiansen, Svend Kjeldgaard, Gunnar Bech

Bagerst f.v.: Martin Christensen (holdleder), 
Kjeld Christiansen, Viggo Christensen, Børge Christensen, 
Ole Ladekarl, Peter Nielsen og Karsten Christiansen.
Foran f.v.: Tommy Jensen, Tage Malling, Jørn Sørensen, 
Leif Rasmussen, Per Bak-Nielsen og Gunnar Bech.

Karup Stadion, med en sejr på 8-1 til 
Ulbjerg, cifrene vildleder noget, for det 
var en yderst spændende kamp til midt 
hen i anden halvleg, her kom UIbjerg 
foran med to mål og kampen var reelt 
afgjort. - En herlig dag på Karup Stadi-
on. Her bringes et billede af det dygtige 
mandskab. 
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Ulbjerg havde nu et Jyllandsseriehold 
og skulle spille om jyllandsmester-
skabet i serie l. 

Den første kamp var på udebane mod 
Aså, og her vandt vi med 2-1. Det var 
jo flot. 

Ulbjerg var hermed i finalen, mod-
standeren var Vejle Boldklub. Kampen 
var henlagt til Silkeborg Stadion. Ul-
bjerg forsøgte at få kampen flyttet til 
Viborg Stadion, hvilket jo ville give 
mulighed for flere tilskuere, men efter
lange og drøje forhandlinger, holdt 
J.B.U. fast. Kampen skulle spilles i 
Silkeborg. Her måtte Ulbjerg se sig 
slået 1-4.
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Det var med stor spænding, vi fra baglandets side, så frem til debutkampen i Jyllandsserien. Foråret 1976 viste 
sig, vejrmæssig set, at drille i starten, det resulterede i, at turneringen først kom i gang med 14 dages forsin-
kelse. 
Ulbjerg fik sin debut i Jyllandsserien på Risvangen Stadion i Århus. Modstanderen var det tidligere divisions-
hold HIF, det gik bedre end forventet, kampen endte 1-1. Viggo Christensen lavede Ulbjergs første mål i Jyl-
landsserien. 

Det viste sig hurtigt, at de kunne klare sig i rækken, og Ulbjerg blev næsten berømt, på grund af sit gode fod-
boldhold, der lavede masser af mål. Et par gange var Ulbjerg ved at banke på døren til Danmarksserien, men 
det glippede så alligevel i den sidste ende. Holdet levede højt på sit gode og pågående spil. Så det var sjældent, 
at der var under 500 tilskuere til Ulbjergs hjemmekampe. 

Diskussion om spillestedet for finalen til jyllandsmesterskabet, men forgæves, kampen 
blev spillet i Silkeborg.
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Ulbjerg IF klarede sig i den bedste række indtil 1982, 
da blev det til en plads blandt nedrykkerne, og det var 
efterhånden svært, at holde gejsten oppe, til træning 
osv., det var stort set de samme personer, der blev 
tæret på. Lovene fra JBUs side var blevet skærpet, så 
det nu var de fire lavest placerede, deriblandt Ulbjerg, 
der måtte rykke ned i serie 1. Men allerede året efter, i 
1983, rykkede Ulbjerg op i Jyllandsserien igen.
Efter oprykningen til Jyllandsserien i 1983, begyn-
dte der en nedtur for fodbolden i Ulbjerg, og der kom 
nedrykning til serie 1 igen i 1984. 
Oprykningsholdet til Jyllandsserien 1983
Bagerst f.v.: Erik Christiansen (holdleder), Jan Østergaard, Orla Christensen, 
Allan Bech, Bent Pedersen, Bak Bak-Nielsen
I Midten f.v.: Karsten Christiansen, Viggo Christensen. Leif Sørensen, Martin 
Jørgensen
Foran f.v.: Kjeld Christiansen, Villy Sørensen, Torben Iversen, Carsten Sørensen

Tidligere formænd i foreningen (Jubilæumsfest 1983):
f.v.: Søren V. Jensen, Kristian Sjømann, Sigurd Torp, Martin Chris-
tensen, Søren Laustsen, Jens Chr. Skytte, Børge Haubro, Svend 
Kjeldgård, Poul Erik Kjeldgård, Poul Henriksen og Søren Peter Niels-
en-Grøn

Ophængning af det nye “Ulbjerg Idrætsforening”-skilt modta-
get i gave til 40-års jubilæumsfest
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Et af højdepunkterne i Ulbjerg Idrætsforenings 75 års historie, må være Landspokal-eventyret i 1984/1985.

1. holdet var atter tilbage i Jyllandsserien efter et år i serie 1. Men holdet havde dog ikke rigtig tur i den, og 
rykkede faktisk ned igen med kun 10 vundne, 1 uafgjort og 13 tabte kampe.

Derimod fik holdet stor succes i Landspokalturneringen, og nåede helt til ottendedelsfinalen.

Det var stort da AB fra 2. division gæstede Ulbjerg Stadion den 16. september 1984. 654 tilskuere så kampen 
på Ulbjerg Stadion. Det blev den helt store sensation, for Ulbjerg IF vandt nemlig kampen 1-0 på et mål scoret 
af Viggo Christensen indenfor det første minut.

Til ottendedelsfinalen trak Ulbjerg IF så Frem i 1. division. Kampen skulle spilles foråret 1985. En ny sæson 
var startet, hvilket også betød, at 3 af klubbens nøglespillere Karsten Christiansen, Jan Østergård og Bent 
Pedersen havde forladt klubben, og 3 andre spillere var skadet, så det var ikke den bedste optakt til kampen.
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Dato Kamp Resultat Målscorere

Maj 1984 Silkeborg Boldklub (s.2) -Ulbjerg IF (2-2) 6-7 Leif S, Jan Ø, Bent P(s), John S(s), Karsten S(s), Svend P(s), ?

Maj 1984 Ulbjerg IF – Bording KFUM (s. 3) 6-0 John S 3, Jan Ø, Jørn S 2

Juni 1984 Skive (Js) – Ulbjerg I (1-1) 1-4 Leif S, Karsten S, Karsten C, Jan Ø

Juli 1984 Varde (Js) – Ulbjerg IF 0-2 Leif Sørensen, John Sørensen

August 1984 Næsby (3. div.) – Ulbjerg IF (1-1) 2-5 Martin J, Jan Ø(s), John S(s), Karsten S(s), Svend P(s)

16.09.1984 Ulbjerg IF – AB (2. div.) 1-0 Viggo C

04.04.1985 Frem (1. div.) – Ulbjerg IF 6-0

Træner Ove Hansen udtalte i et interview forud for 
kampen mod Frem, at pokalturneringens første mod-
stander, Silkeborg Boldklub fra serie 2, havde været 
den hårdeste nød at knække af alle. ”Her måtte vi ud 
i forlænget spilletid og straffespark, og det var faktisk 
ufortjent, at vi gik videre. Også mod naboerne fra 
Skive samt Næsbys daværende 3. divisionshold måtte 
vi ud i forlænget spilletid – og mod sidstnævnte også 
straffespark – så vi har nerverne i orden.”
Kampen blev i første omgang aflyst, da Frems bane 
var dækket af 3-4 cm. sne, og der var frost en halv 
meter ned i banen. Kampen blev i stedet sat til 4. april 
1985 (Skærtorsdag). Dette tidspunkt gav faktisk også 
problemer på grund af konflikter ved flere færge-
havne, men efter samtaler med DBU, besluttede Ul-
bjerg at tage fly fra Karup til Kastrup for at være sikre 
på at nå frem. Trods omtalte konflikter/strejker ved 
færgehavnene, nåede en hel bus med Ulbjerg fans alli-
gevel til Frem. Stemningen var høj, og mange var iført 
vikingehjelme.
Ulbjerg IF tabte kampen 6-0. Træner Ove Hansen ud-
talte: ”Med vores indsats i specielt 1. halvleg må jeg 
sige, at vi faldt med ære. Vi løb selvfølgelig trætte mod 
slutningen af kampen, og derfor fik Frem lov til at 
score tre mål til sidst. – Det er klart, at vi skulle løbe 
trætte mod et 1. divisionshold, der over alt på banen 
var klart bedre end os. Det skulle de også helst være. 
Der er trods alt seks rækker til forskel på os og dem.” 
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Nu kom der virkelig trængselstider for klubben. 1985 gav nedrykning til serie 2, men sammenholdet i forenin-
gen bestod sin prøve, og der var igen oprykning til serie 1 i 1986. 
Trods al modgangen markerede Ulbjerg sig klart, som stærkeste fodboldklub i kommunen og vel dermed også 
i Himmerland. 
En af årsagerne til tilbagegangen i Ulbjerg var, at Viborg var særdeles flinke, til at “fiske” vore bedste spillere. 
Ligesom flere af de garvede kæmper fra 70-erne og først i 80-erne, lod sig friste til at tjene en skilling som 
spillende trænere, for de lavere liggende naboklubber. 
1 1987 så det en overgang ud til, at Ulbjerg ville få to serie 2 hold, men det skete ikke. Serie 3 holdet stod 
ikke distancen, og blev kun nr. 3 i sin kreds. Førsteholdet derimod, satte igen kurs mod Jyllandsserien, da det 
rykkede op i serie 1 fra 1988. 
Sæsonen 1988 startede med et hold i serie 1 og et hold i serie 3. Serie 1 klarede sig glimrende, men nåede 
ikke blandt oprykkerne til 
Jyllandsserien dette år. Serie 
3-mandskabet tabte derimod 
gnisten, og måtte rykke ned 
i serie 4.
Det gik dog atter fremad i 
1989, idet serie 4 rykkede op 
i serie 3 igen.
Serie 1 holdet 1988
Bagerst f.v.: 
Per Bak-Nielsen (holdleder), Poul 
Fredborg, Bent Pedersen, Evan Pedersen, 
Hugo Sterring, Karsten Christiansen, Poul 
Jensen, Viggo Christensen (holdleder)
Foran f.v.: 
Carsten Sørensen, Bak Bak-Nielsen, Villy 
Sørensen, Svend Pedersen, Jørn Sørensen, 
Finn Porskrog, Finn Pedersen

Ulbjergs trup til pokalkampen mod Frem er ikke bange 
for at skilte med, hvor de kommer fra.
Siddende foran er det træner Ove Hansen og den spillen-
de formand Svend Pedersen. 
I midten: Torben Iversen, Bak Bak-Nielsen, Carsten 
Sørensen, Jørn Sørensen og Leif Sørensen. 
Bagest: Jan Hansen, holdlederen Søren Peter Niel-
sen-Grøn, Martin Jørgensen, Allan Bech, John Sørensen
og Hugo Nielsen. 

Foto: Ole Lund
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Serie 3 holdet 1989

Bagerst f.v.: Ole Ladekarl (holdleder), Jan Møller, Leif Sørensen, Per Poulsen, 
Ulrik Obsen, Thomas Grøn, Viggo Christensen og Poul Jensen (Træner)
Foran f.v.: Niels Vendelboe, Per Gynther, Villy Sørensen, Peter Nielsen-Grøn, 
Bak Bak-Nielsen, Jan Sørensen og Tommy Jensen

Jyllandsserieholdet 1991
Bagerst f.v.: Evan Pedersen, Thomas Grøn, Carsten Sørensen, Jørgen Stisen, Ib 
Nielsen, John Sørensen og Erik Christiansen (holdleder)
Foran f.v.: Bruno Skovgaard, Brian Christensen, Finn Porskrog, Hugo Sterring, 
John Rasmussen, Jørn Sørensen, Preben Søndergaard (Træner) og Søren Frank

Ulbjerg fik i 1990 igen et Jyllandsseriehold. Klubben vandt kredsen, og dermed var oprykningen en kends-
gerning. 

Holdet klarede, at blive i Jyllandsserien både i 1990 og 1991, men måtte så i 1992 atter ned i serie 1.

I jubilæumsåret har Ulbjerg et serie 1 hold, som er kommet fint fra start, og fører kredsen efter tre kampe. Serie 
3 holdet har klaret sig hæderligt i starten, men vil nok komme til at slås om nedrykningspladserne. Vi må håbe, 
at serie 5 kan klare skærene og bevare status som serie 5 hold. 

Alt i alt, Ulbjerg står i jubilæumsåret 1993 stadig, som den helt dominerende i området, med et serie 1, et serie 
3 og et serie 5 hold. 

Bestyrelsen for Ulbjerg Idrætsforening 1993
Bagerst f.v.: Evan Pedersen, Jørgen Stisen, Viggo Christensen
Foran f.v.: John Vestergaard, Dorthe Stefansen, Kirsten Sørensen og Erik Jensen

1993
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50 års jubilæum i 
Ulbjerg Idrætsforening

Ulbjerg Idrætsforening fyldte 50 år den 9. maj, 
men af praktiske grunde valgte man at afholde ju-
bilæumsfesten lørdag den 8. maj.

Tove og Marius Nielsen havde lavet et meget fint 
jubilæumsskrift, som fortalte om de primitive for-
hold, man startede op under i 1943, frem til de 
fine forhold man nu havde i jubilæumsåret 1993.

Der var stort fremmøde til receptionen i Ulbjerg 
Klubhus lørdag formiddag, hvor der kom rig-
tig mange gratulanter fra naboklubber og bold-
spilsunionerne, ligesom mange sponsorer og er-
hvervsdrivende mødte op. I dagens anledning var 
der også lavet en udstilling med avisudklip fra 
klubbens 50 årige historie.

Til jubilæumsfesten om aftenen var der samlet 
270 mennesker på Ulbjerg Skole. Gæsterne var hovedsageligt nuværende og tidligere medlemmer af idræts-
foreningen. Der var lagt op til en vellykket afslutning på dagen, men den endte desværre tragisk.

Marius Nielsen, som gennem mange år havde ydet en stor indsats for idrætsforeningen, skulle holde jubi-
læumstalen. Han havde netop ønsket foreningen tillykke og sat mikrofonen på plads, da han sank om på gul-
vet - ramt af en blodprop. Trods genoplivningsforsøg var Marius Nielsen død ved ankomsten til sygehuset, og 
bestyrelsen for Ulbjerg Gymnastik og Idrætsforening besluttede at afbryde festen. Ulbjerg mistede hermed en 
af byens største ildsjæle.

25          
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I forbindelse med Ulbjerg 
Idrætsforenings 50 års jubilæum 
lykkedes det foreningen at få ar-
rangeret en kamp med ingen rin-
gere end Old boys-landsholdet.

Landsholdet tager kun ud til helt 
specielle lejligheder to-tre kam-
pe om året, men pga. af Ulbjergs 
beskedne størrelse og relativt 
høje placering gennem mange år, 
valgte DBU at spille en af deres 
kampe mod UIF.

Modstanderholdet bestod for-
trinsvis af nuværende og tidlig-
ere UIF’ere, og holdleder Bak 
Nielsen havde opgaven at sam-
mensætte et slagkraftigt hold, der 
kunne hamle op med landsholdet.

Kampen blev spillet på Ulbjerg
Stadion fredag den 4. juni 1993 
kl. 18.30, og kampen blev 
selvfølgelig også ledet af tidlig-
ere Ulbjerg spillere. Dommer var Peter Nielsen, og linjevogterne var 
Svend Kjeldgaard og Carsten B. Laursen.

Det blev en kæmpe succes – ikke mindre end 1.041 betalende tilskuere så opvisningskampen. Old boys-lands-
holdet vandt efter en imponerende kamp 5-0. Allan Simonsen, Allan Hansen, Ole Rasmussen, Klaus Berggren, 
og alle de andre kendte spillere, startede kampen i et tempo, der ikke tidligere var set på Ulbjerg Stadion, og da 
deres sammenspil og sublime boldteknik og overblik gik op i en højere enhed, var de lokale spillere forvandlet 
til statister. I løbet af 15 minutter var ”skabet sat på plads”, med en føring på 3-0. Efter denne chokstart, begy-
ndte de lokale markeringer at fungere lidt bedre, men stadig var det landsholdet, som styrede begivenhederne.

Også i 2. halvleg dominerede landsholdet med mas-
ser af flot fodboldspil til glæde for de mange tilskuere. 
De fik scoret yderligere 2 mål, så 5-0 blev kampens 
resultat. Landsholdets målscorere var Allan Simon-
sen 2 mål, Allan Hansen 1 mål, Mogens Hansen 1 
mål og Klaus Berggren 1 mål.

Med den flotte fodboldkamp, og den nye stadionre-
kord, blev der skrevet et nyt kapitel i Ulbjerg Idræts-
forenings lange historie. Et kapitel, som alle, der el-
sker legen med den runde bold, vil huske og tale om 
længe. Arrangementet var virkelig godt tilrettelagt, 
og da vejret artede sig fra den bedste side, blev det 
også økonomisk en succes, idet overskuddet blev på 
ca. 40.000 kr
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Tiden  efter jubilæet var fyldt med mange forskellige op- og nedrykninger. Efter 1993 rykkede  både 1. og 2. 
holdet ned. 2. holdet  til serie 4, hvor de spillede helt frem til og med 2003, hvor holdet måtte rykke ned i serie 
5. Et 3. hold spillede i 1994 i serie 6, men efter sæsonen rykkede holdet op, og skulle spille serie 5.

1. holdet oplevede flere op- og nedrykninger. Efter 1993 rykkede man fra serie 1 ned i serie 2. Her spillede 
man i både 1994 
og 1995, hvor man 
endnu engang stod 
til nedrykning. Det 
virkede en over-
gang som om spill-
erne mistede mo-
det, og ikke mødte 
op til træning. Der-
for indførte man 
bøder, hvis man 
ikke mødte op til 
træning min. 80% 
af tiden. Om det var 
dette initiativ, eller 

andet vides ikke, men 1. holdet var kun i serie 3 i 1996, hvor de så rykkede tilbage i serie 2. Det virkede som 
om træningsmoralen endelig var tilbage, hvilket også kan udledes af artiklen om træningsopstart i 1998. Ikke 
mindre end 40 herrer- og damespillere var mødt op.  
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60 års jubilæum
I 2003 var der atter jubilæum for Ulbjerg Idræts-
forening. Her lejede man et telt og afholdt reception 
og fest her. Foreningen modtog mange flotte gaver, 
herunder det fine flag med logo, som de sidste 
mange år har prydet flagstangen ved klubhuset. 
Til selve receptionen mødte omkring 100 person-
er op, og gratulerede. Om eftermiddagen spillede 
førsteholdet kamp, hvor de slog  rivalerne fra na-
bobyen Fjelsø 5-2. Om aftenen var der stor jubi-
læumsfest hvor ikke mindre end 245 personer var 
meldt til. Her spillede Roulet op til fest og dans. En 
gennemført aften, med stor opbakning fra byen, tid-
ligere og nuværende spillere.
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2005 var i sandhed et succes år for UIF. Ikke mindre 
end 2 herrerhold og 1 damehold rykkede op. 1. holdet 
rykkede fra serie 3 op i serie 2, og 2. holdet rykkede fra 
serie 5 op i serie 4. Dameholdet rykkede op i serie 1 
efter efterårssæsonen, hvor de blev jyske mestre i serie 
2 (mere om dette under damefodbold). 

I 2005 fik Ulbjerg IF skænket et vægtæppe med Steffen 
Højer. Tæppet blev skænket af Jørn Flaaris, Skals. Se 
artiklen ovenfor fra overrækkelsen.

I en lang periode spillede Ulbjergs 1. hold i serie 3, men 
efter efterårsturneringens afslutning 2006 formåede 
holdet endeligt at spille sig i serie 2, hvor de ligeledes 
spillede en del år.

I 2010 var 1. holdet tilbage i serie 1 for første gang siden 
1993. Man havde været væk i hele 17 år. En bedrift som 
virkelig var værd at fejre. 

Fra og med 2011 blev turneringen lavet om, så der al-
lerede var ombrydning i sommerferien. Dette gav plud-
selig mulighed for at rykke op eller ned 2 gange på ét år.
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Fra 2011 spillede holdet i serie 1. Den første sæson start-
ede godt for Ulbjerg, og de var da også ubesej- rede i 
de første mange kampe, men efterfølgende blev det en 
kamp for overlevelse. Ulbjerg endte tredjesidst i grup-
pen og lige over nedrykningsstregen ved slutningen af 
forårssæsonen, men grundet en sammenlægning af Vejle 
BK og Kolding FC i 1. division skete der forskydninger i 
alle rækker. Det var derfor uvist om Ulbjerg kunne blive 
ramt, og evt. måtte rykke ned. Heldigvis blev det ikke 
sådan, og man fik lov at blive i serie 1. 

2. holdet rykkede efter forårssæsonen 2011 op i serie 3, 
efter at have spillet i serie 4 siden 1994 (dog 2 årssæsoner 
i serie 5 i 2004/2005). Desværre spillede hol-det kun i se-
rie 3 én enkelt sæson, før man rykkede ned i serie 4 igen.

Alligevel må det da siges at være utrolig flot at en lille by 
som Ulbjerg både havde et hold i serie 1 og i serie 3 på 
samme tid.

De følgende 2 sæsoner kæmpede hold-
et en hård kamp. For det meste var de i 
den nederste del af tabellen, og kun lige 
over nedrykningsstregen. Holdet endte 
i efterårssæsonen 2012 under nedryk-
ningsstregen, og måtte retur til serie 2.

Fotos: Viborg Stifts Folkeblad
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Her spillede man i en del sæsoner. 
I efterårssæsonen 2013 blev der lavet en dynamitpulje, 
med følgende hold: Ulbjerg IF, Bjerringbro IF, Ravns-
bjerg/Løgstrup, Tjele Vest Sport, Eastside Viborg og Vi-
borg FF. Et sandt lokalopgør, som var rigtig spændende. 
I 2013 fejrede man desuden foreningens 70-års jubilæum.
Holdet blev i Serie 2  til og med efterårssæsonen 2015, 
hvor efter man desværre også måtte rykke ned i serie 3. 
Et hårdt slag for klubben, men med et viljestærkt hold 
og den helt rette indstilling fra tilskuere, ledelse såv-
el som spillerne lykkedes det i forårssæsonen 2016 at 
rykke op i serie 2 igen, ef-ter blot én sæson i serie 3.

2016 blev da også året, hvor 1. holdet klarede en op-
gave, som damerne formåede at gøre året før. Man nåede 
2 oprykninger på ét år. En fremragende bedrift! Holdet 
startede i serie 3 fra og med forårssæsonen 2016, rykkede 
op i serie 2 til sommerferien og afsluttede efterårssæso-
nen med oprykning til serie 1. En utrolig udvikling, hvor 
sammenholdet og det flotte spil var nøgleordene for 
denne oplevelse. 

Nyt spilletøj veteraner, 2013 
Bagerst f.v.: Jørgen Lund, Simon Hald,  Poul Fredborg, Niels Jørgen Mathi-
assen, Karl Jakob Bisgaard, Klaus Antonsen
Foran f.v.: Per Ørris Poulsen, Leif Sørensen, Arne Koudal, Brian Chris-
tensen, Jesper Pugholm, Benny Roersen

Nyt udebane spilletøj Serie 2, 2013 
Bagerst f.v.: Thomas Ørris Poulsen, Steffen Pedersen, Morten Sørensen, 
Morten Kjølhede Møller, Erik Nygaard, Søren Frederiksen
Foran f.v.: Kasper Ambrosius, Kenni Sørensen, Jonas Lassen, Rasmus Ør-
ris Poulsen, Kasper Kjølhede Pedersen, Jakob Frandsen
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Efter lang tids arbejde med at søge di-
verse tilladelser, var UIF og bestyrel-
sen endelig klar med den nye planteg-
ning til renovering af klubhuset. I lang tid for-
ventede man, ‘bare’ at renovere de gamle lokaler.

Men de to helt gamle omklædningsrum (i det 
oprindelige klubhus), var simpelthen blevet for 
utidssvarende, og da det ligger i hjertet af det 
hele, bliver omkostningerne ved en renovering 
for store. Derfor valgte man at vælte det gamle, 
og bygge nyt klubhus. 

Dette har været en stor beslutning, da der ligger 
mange minder i selve byggeriet, som blev fuld-
ført ved frivilligt arbejde, men også de mange 
gode stunder man har haft i klubhuset i tidens løb.

Derfor var det en noget sørgmodigt, men nød-
vendig beslutning. Når dette så lå fast, måtte en 
indsamling sættes igang. Her blev bl.a. oprettet 
en indsamling gennem DGI, og i september 2017 
afholdtes et sponsor cykelevent. Her cyklede 
12 forskellige personer for at tjene penge ind til 
klubhusbyggeriet.
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Hele 182.567 kr. blev cyklet ind til sponsoreventet. En stor succes! Uden alle de butikker og virksomheder, 
der hjælper til ved at sponsorere, kunne hverken sådan et event eller andre diverse begivenheder finde sted. 
Stor tak til dem!

Spillemæsigt startede Ulbjergs herrer 2017 ud i serie 1, men havde problemer med at nå toppen. 1. holdet 
havde en skæbnekamp i Nibe, som kunne være altafgørende. Enten rykkede Nibe ned, eller også gjorde Ul-
bjerg. Det var nok med uafgjort for Ulbjerg, men et kollektivt kollaps på holdet endte med et nederlag til Ul-
bjerg. Nedrykning blev desværre en realitet efter efterårssæsonen. 

Bedst som man regende med at gå igang med den endelige renovering af klubhuset, indtraf dog lidt startvan-
skeligheder med byggetilladelser fra kommunens side. Derfor begyndte renoveringen først endeligt i januar 
2018.

Fotos: Viborg Stifts Folkeblad



1. og 2.holdsspillere 2018
Bagerst f.v.: Steffen Aaby, Mikkel Martinussen, Leif Sørensen, Finn Porskrog, Thomas Sterring, Anders Sørensen, Mads S. Hald, Jesper Jørgensen, Martin Vittrup
Midten f.v.: Kasper Klavsen (træner), Viggo Christensen (holdleder serie 2), Kenni Sørensen, Mikkel Panduro, Fruergaard, Kasper Fruergaard, Morten Kjølhede 
Møller, Mathias Kjølhede Møller, Christian Ørris Poulsen, Peter Sørensen, Tommy Grøn, Thomas B. Kristensen, Jakob Frandsen, Nikolaj Jørgensen.
Foran f.v.: Sebastian Gehlert, Villy Sørensen, Kim Sørensen, Adam Ceesay, Kasper Kjølhede Pedersen, Benjamin Bech, Brian Christensen, Allan K. Christensen, Poul 
Fredborg

Veteran (+40) holdet 2018
Bagerst f.v.: Jørgen Lund, Finn Porskrog, Orla Christensen, Viggo 
Christensen, Thomas Christensen, Niels Jørgen Mathiassen
Foran f.v.: Karl Jakob Bisgaard, Villy Sørensen, Brian Christensen, 
Allan K. Christensen, Poul Fredborg, Johny Nielsen

Bestyrelsen 2018
F.v.:Line Østergaard Larsen, Jakob Frandsen (Næstformand), Viggo Christensen (Formand), Kenni 
Sørensen, Mathias Kjølhede Møller
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2018

Flemming Lund

I jubilæumsåret 2018 er det gamle klubhus raget ned, og man arbe-
jder hele tiden på at bygge et nyt og bedre klubhus op. I øjeblikket 
er  der et serie 2 hold, et serie 5 hold og et veteran hold(+40). Der-
udover er der på kvindesiden et hold i jyllandsserien og et i serie 2. 
Man har fortsat SUB88 for de unge spillere, mens de yngste spiller 
under UIF. Der er stadig et godt sammenhold i idrætsforeningen og 
blandt spillere - en nødvendighed for at man kan fortsætte arbejdet 
i en lille by som Ulbjerg. 
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I anledning af Ulbjerg IF 75 års jubilæum, har jeg fået æren og fornøjelsen at skrive et indlæg. Jeg vil ved 
den lejlighed genoplive sportschefens hjørne, som tidligere var mit lille forum. I denne special udgave vil jeg 
komme ind på, hvordan det ser ud i herreafdelingen 75 år efter foreningens begyndelse, som er det område, 
jeg primært beskæftiger mig med. I 2018 råder vi over to herrehold, som spiller i serie 2 og 5, desuden et vete-
ran oldboys hold for spillere over 40. Hvis jeg ikke husker helt forkert, så var der 4 herresenior hold for 25 
år siden, da der blev afholdt 50 års jubilæum, så det er selvfølgelig en tilbagegang, men det er vist bare den 
udvikling, der desværre er, og som tiden er i dag. Der er faktisk medlemmer til tre hold, men at få alle spillere 
aktiveret samtidigt, er lidt af en udfordring. Dette er heldigvis ikke bare et særsyn i Ulbjerg IF, det findes vist 
overalt. Med ca. 500 indbyggere i byen, synes jeg, det er flot, at vi holder 1. holdet og klubbens flagskib i serie 
2, og stadigvæk med jævne mellemrum stikker snuden frem i serie 1, som vi senest var i efteråret. Om det er 
serie 1 eller 2 er for så vidt ikke af den store betydning, men vigtigt at vi kan blive ved med at tilbyde fodbold 
for alle uanset niveau og kunnen. Samtidig skal vi hele tiden være åbne og klar til at modtage de unge spillere, 
som bliver senior spillere efter at have spillet ungdomsfodbold i SUB88 (hov var der også et jubilæum) Det er 
et område, som vi har meget fokus på, og som naturligvis er enormt vigtigt for vores videre eksistens. 

Som sportschef er man også med til at ansætte trænere i klubben. En forholdsvis spændende og lærerig op-
gave, som jeg har varetaget i mange år. I starten sammen med Svend P, så i bedre mesterlære kan man ikke 
komme. Jeg synes vi har haft mange dygtige trænere gennem tiderne, og mon ikke Ulbjerg IF har en lille plads 
i hjertet hos de fleste, som har været forbi som trænere. Det er i hvert fald det jeg hører. Alle som en har vist 
oplevet, at de efter en kamp, og over en eller flere fadøl er blevet fyret, dog med et glimt i øjet skal retfærdigvis 
tilføjes, og heldigvis er de alle mødt op igen hver tirsdag. Ingen fik flere end Erik Nygaard i hans to perioder 
som træner i klubben. Det var næsten hver weekend. Dennis Hansen (træner 2007) så lidt sjov ud i ansigtet 
første gang han fik den forelagt, men spillerne forklarede ham, at det var skam fast kutyme. Dennis mødte også 
ind som træner om tirsdagen. 

Min egen karriere i Ulbjerg IF, det tillader jeg altså at kalde den, startede som 5-årig dengang hvor Ulbjerg IF 
havde ungdomshold i flere årgange, og sidenhen i ungdomssamarbejdet SUB88.  Efter en afstikker til Viborg 
FF i to år som ynglinge spiller, var jeg klar til at starte som senior i Ulbjerg IF i 1991. Så mange kampe er 
spillet, og mange holdkammerater har været forbi på diverse hold gennem tiderne. Masser af sjove oplevelser 
på stadion og selvfølgelig i omklædningsrum nr. 1. Så jeg glæder mig vildt til, at det nye klubhus står klar, og 

Brian Christensen Fortæller

Sportschefens Hjørne
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vi igen kan få en solid base op at stå. Jeg husker specielt en sæson som var meget speciel. Vi skal tilbage til 
1997 i serie 2, hvor vi klarede os skidt i starten af sæsonen. Dengang var det en forårs/efterårs turnering, og 
efter et stort nederlag på udebane mod ØK, blev alle omkring holdet enige om at det skulle være slut nu med 
den sløve indsats. Vi var i bunden, og alle var enige, vi var for gode til den placering i tabellen, så indsatsen 
og intensiteten til træning blev højnet, og alle trak nu i samme retning. Projekt sejre og redning var sat i gang, 
og det hele kulminerede i sidste spillerunde i Lemvig på en bane, hvor der stod blank vand, vandt vi 1-4, og 
det blev fejret som en oprykning med cigarer og champagne. Der har selvfølgelig undervejs også været et par 
nedture og nedrykninger, men de får ingen spalteplads denne gang. En anden sjov oplevelse var en kamp på 
hjemmebane i 1. runde af sæsonen i Jyllandsserien, hvor Hjørring IF gæstede Ulbjerg stadion. Gæsterne fra 
Vendsyssel ankom i jakkesæt og slips og var nedrykket fra DS, så det var meningen vi skulle have klø. Det fik 
vi ikke, og vandt kampen 3-1, hvis jeg husker rigtigt. Returopgøret om efteråret i Hjørring på en brandvarm 
sommerdag endte ganske anderledes. Der fik vi vores klø, skal jeg hilse og sige.  

I 1997 blev jeg valgt ind i bestyrelsen, og siden dengang har jeg haft forskellige roller og kasketter på i klub-
ben. Som beskrevet ovenfor, er det i øjeblikket som sportschef og kampfordeler, men har tidligere været hold-
leder og ungdomstræner. Det er min klare opfattelse, at Ulbjerg IF er en veldrevet klub med orden i økono-
mien, og en masse mennesker, som gerne står klar til at give en hånd med. Samtidig er jeg overbevist om, at de 
fleste udehold der gæster Ulbjerg stadion synes, at det er et godt sted at spille. Kolde fadøl og pølser på grillen 
virker altid til at skabe en god atmosfære omkring kampene. Desuden skal det ved samme lejlighed nævnes, at 
flere dommere gennem tiden har henlagt deres jubilæumskampe til vores bane. Det kan vi kun være stolte af !
Jeg har altid sagt, at vi skal være bedst i alle 3 halvlege, selvom 3. halvleg til tider er gået i forlænget spilletid. 
Dermed menes naturligvis, at vi skal gå benhårdt efter at vinde alle kampe, samt at have det sjovt bagefter med 
hinanden, og det har vi alle dage været gode til. 
Til sidst vil jeg gerne udtrykke min tak til alle spillere, ledere, frivillige og tilskuere, som har gjort Ulbjerg IF 
til noget specielt og et sted jeg aldrig ville være foruden. 

ULBJERG IF ønskes et stort tillykke med 75 års jubilæum, og god fest til alle lørdag d. 5 maj 2018

Mange hilsner 
Brian Christensen. 

Fotos: Viborg Stifts Folkeblad
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Fra 1972 startede damefodbolden langsomt op i Ulbjerg Gymnastik og Idrætsforening, med lidt træning ved 
siden af stadion, men der viste sig hurtigt interesse for, at få spillet lagt i faste rammer. 

I de første år, blev der spillet på skolens bane, og der var både dame-junior og dame-senior fodbold, det for-
tælles, at det tit var nødvendigt, at bruge de samme spillere på begge hold. Kampdragten var til at begynde 
med lidt uensartet, men pigerne fandt så på, at møde i en hvid trøje. Efterhånden investerede de fleste af spil-
lerne i et par blå Adidas shorts, så man præsenterede 
sig på rimelig måde. 
Det med spilledragten blev nu hurtigt løst, idet firmaer-
ne nærmest stod i kø, for at få lov til at være sponsor-
er for pigerne med trøjer. Tømrermester Svend Aage 
Laursen var den første på markedet, med et sæt trøjer. 

1 1974 blev holdet så tilmeldt serie 2 i JBU’s turnering, 
her spillede man så til den første oprykning til serie 
1 i 1979. Den afgørende kamp fik damerne lov til, at 
afvikle på Ulbjerg Stadion. 
I de følgende år fik Ulbjergs damer en masse tilgang 
ude fra, som ville prøve lykken i Ulbjerg, nogle blev 
hængende, andre med større ambitioner, rejste videre 
til l. divisionsklubber. 
Efter to år i serie 1 kom oprykningen til Jyllandsserien. 
Inden oprykningen mente mange, at det ville ruinere 
klubben med to hold i Jyllandsserien, både damer og 
herrer, det gav jo mange og lange rejser. 
Men bestyrelsen slog fast overfor pigerne, at kunne de 
klare oprykningen, skulle bestyrelsen nok skaffe pen-
gene. Damerne fik herved beviset for, at bestyrelsen 
satte damefodbold på højde med herrefodbold. 
Damer og træner gik seriøs ind for sagen, men det var klart, at med oprykningen fulgte en del nye forpligtel-
ser, i form af mere træning, taktikmøder osv. Efterhånden oparbejdede holdet en særlig jargon, man kendte jo 
hinanden ud og ind. Det kan jo godt være, at eventuelle tilflyttere har luret lidt, indtil de lærte sproget. 
Opfindsomheden var stor hos pigerne. Det fortælles, at problemet med et manglende plaster i lægetasken, blev 
løst med et halvt trusseindlæg. 
Efter en knaldgod sæson i 1984, kom Ulbjerg for alvor på danmarkskortet, idet pigerne spillede sig i Dan-
marksserien, her må indskydes, at Danmarksserien på daværende tidspunkt lå lige efter 1. division. Den af-
gørende kamp om retten til oprykning, blev vundet over Vammen med 8-0. 
Det var et stort spring, og det første år kneb det med at bide sig fast, og det var først i den sidste kamp, at Ul-
bjerg klarede skærene ved at vinde 4-0 over Sønderborg, samtidig med at en konkurrent tabte. 

Holdbillede 1979
Bagerst f.v.: Carsten Laursen, Ghita Sørensen, Kirsten Sørensen, Marianne 
Grøn Nielsen, Annie Kjølhede, Bente Sørensen, Jytte Christensen
Foran f.v.: Britta Mouritsen, Jette Kjølhede, Lene Christensen, Gitte Ramsdahl, 
Hanne Christensen



Damefodboldholdet 1988
Bagerst f.v.: Lene Christensen, Marianne Grøn Nielsen, Bente Lynge, Vivian 
Thorup, Jytte Christensen, Inge Søndergaard, Hanne Pedersen, Tommy Anders-
en og Finn B. Andersen.
Foran f.v.: Lene Kjølhede, Lene Svendsen, Tina Søndergaard, Kirsten Sørensen, 
Lene Stisen og Kirsten Christensen.
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At spille i Danmarksserien krævede jo mange og lange rejser, men det tog pigerne med 
godt humor. Af stillingstabellen kan man se, at de lange ture gik til Fyn (3 hold), Søn-
derborg, Ribe, Varde og Vejle, og de korte ture til Århus, Aalborg, Randers og Tulstrup.
Damerne havde selvfølgelig madpakke med og masser af kaffe, og man skiftedes til 
at bage kage. Det fortælles, at træneren også skulle bage kage, men det endte med det 
sørgelige resultat, at pigerne fik maveforgiftning. 

Den fine placering var medvirkende til, at flere l. divisions hold gæstede Ulbjerg til lands-
pokalkampe. Og mange landsholdspillere har optrådt i Ulbjerg, ligesom der også kom en 
del berømtheder fra dommerstanden. 
Ulbjerg kom nu lidt i klemme et år, fordi de fleste af spillerne gik hen og blev gravide, der var tale om et rigtigt 
babyboom. Også dette blev overvundet, - mændene måtte fungere som barnepiger. 

Fra sæsonstart 1989 startede en ny sammen-
slutning af fodbolddamerne fra Borup IF og 
Ulbjerg IF – under navnet Ulbjerg/Borup. 
Dette var til fordel for begge dameafdelinger, 
og med håb om at styrke damefodbolden her 
i området.
Der blev tilmeldt 1 Danmarksseriehold samt 
2 serie hold. Poul Børge Tovgård fra Borup IF 
blev ansat som træner. Holdlederne for 1. hol-
det var Orla Christensen og Villy Sørensen, 
for 2. holdet Lars Petersen og 3. holdet Jørn 
Jensen.
Ulbjerg/Borups Danmarksserie-hold sluttede 
sæsonen på en flot 5. plads, og det var i høj 
grad værd at bemærke, at holdet var ubesej-
ret på hjemmebane gennem hele turneringen! 
Det blev til 8 sejre, 10 uafgjorte og 4 neder-
lag. Forventningerne om at slutte blandt de 6 
bedste, måtte siges at være indfriet. 2. hold-
et i serie 2 sluttede som nr. 4 mens 3. holdet 
ligeledes i serie 2 desværre måtte rykke ned i 
serie 3.



Overbygningsaftale
 Før sæson 1993 blev der lavet en overbygningsaftale 
til nuværende samarbejdsaftale mellem de 2 foreninger 
– efter ønske fra Borup IF. Det blev nu sådan, at Jyl-
landsserieholdet, som hidtil, skulle være fælles, dvs. 
man stillede det stærkeste hold af spillere fra begge 
klubber. Derimod skulle 2. holdet bestå udelukkende af 
Ulbjerg spillere, og 3. holdet af Borup spillere. Første- 
holdet sluttede på en 7. plads og 2. holdet sikrede sig 
lige netop forbliven i rækken. Efter denne sæson stop-
pede samarbejdet med Borup IF.

Fra sæson 1994 hed holdet igen Ulbjerg IF, og Poul 
Børge Tovgård vendte tilbage som træner. Det ville 
blive spændende om Ulbjerg kunne klare sig, nu sam-
arbejdet med Borup var sluttet. Men det kunne de. 
Jyllandsserieholdet sluttede på en 5. plads og 2. hol-
det kunne fejre en oprykning til serie 2. Meget flot!

Poul Børge Tovgård fortsatte som træner i sæ-
son 1995. Endvidere fik klubben efter sommer-
pausen tilgang af 3 nye spillere fra Boldklubben 
Sydhimmerland, der var nødsaget til at trække deres 
serie 2 damer ud af turneringen. Sæsonen sluttede med 
en 6. plads til både 1. og 2. holdet. 

Ny træner i 1996 var Ib Sørensen, der kom fra trænerjob på 
herresiden i Testrup IF. Begge damehold sluttede pænt i rækken 
(har desværre ikke den endelig placering). 

Poul Børge Tovgård blev ansat for 2 år i 1997 og 1998. Kender 
desværre ikke holdenes placering i 1997 efter slut.
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Sæson 1990 blev en svær sæson for 1. holdet damer. 3 
af stamspillerne fra sidste sæson var væk. Holdet slut-
tede på en 3. sidsteplads, og rykkede dermed ned i Jyl-
landsserien efter at have spillet i Danmarksserien i 6 år.

Poul Børge Tovgård var for 3. år træner for første- hol-
det i 1991, og Poul Henriksen var ny træner for serie 2 
damerne. Ulbjerg/Borup sluttede på en flot 3. plads, og 
nedturen var dermed stoppet.

Sæson 1992 bød på ny træner – nemlig Kim Lyngsø. 3 
af holdets normale stamspillere var gravide, men trods 
det endte 1. holdet på en 5. plads. 2. holdet endte på en 
delt 3. plads, og 3. holdet på en 5. plads. Resultatmæs-
sig må det siges, at have været en god sæson.



Jyllandsserieholdet var i 1998 en overgang med i 
oprykningskapløbet, men det glippede til sidst, og 
holdet endte på en meget flot 4. plads. Serie 3 damer 
rykkede op i serie 2 efter forårssæsonen, men kunne 
desværre ikke holde de gode takter fra foråret, og 
endte som næstsidst i rækken.

De næste 4 sæsoner spillede førsteholdet i Jyllands-
serien, men da sæson 1999 var slut, var det en kends-
gerning, at Jyllandsserieholdet desværre måtte rykke 
ned i serie 1. Holdet havde dog spillet 9 år i Jyllands-
serien, hvilket også var en meget flot præstation.

1. holdet spillede en rigtig flot og stabil sæson i 2000, og endte med at skulle spille 2 kampe om oprykning 
mod B52 Ålborg. Den første kamp blev spillet i Ålborg, hvor Ulbjerg desværre tabte 2-0. Returkampen i Ulb-
jerg blev dog en længere affære. Den ordinære kamp endte 2-0 til Ulbjerg. Målene blev scoret af Helle Jensen 
og Carina Ebbesen. Dette resultat betød omkamp. I omkampen scorede Dorte Stefansen til 3-0 og Helle Jensen 
til 4-0. Oprykningen til Jyllandsserien var vel fortjent. En flot præstation som ikke mindst skyldtes holdets 
spillende træner Dorthe Østergaard, som virkelig havde fået sat skik på tingene. Billedet ovenfor er fra denne 
kamp. 2. holdet rykkede også op fra serie 3 til serie 
2.

Efter kun 1 år i Jyllandsserien rykkede holdet ned 
i serie 1 igen efter sæson 2001. I 2003 spillede 1. 
holdet igen i Jyllandsserien. Holdet havde kun sat 3 
points til hele sæsonen. 7-mands damerne blev sam-
tidig Region 2-mestre i Ørum.

I 2004 er det første gang at Jyllandsserien ombrydes 
til sommerferien! Førsteholdet forblev dog i Jyl-
landsserien efter forårssæsonen, men rykkede ned i 
serie 1 efter efterårssæsonen.

Nedturen fortsatte i 2005 idet 1. holdet rykkede ned 
i serie 2 efter forårssæsonen. Holdet opnåede dog 
oprykning til serie 1 igen efter efterårsturneringen. 
Vandt finalen 3-1 over AIA/Tranbjerg på Hadsten 
Stadion dagen efter afslutningsfesten. Se artikel.

I 2008 var der så få tilmeldte damespillere, så man 
trak det tilmeldte hold ud af turneringen. Dette var 
en utrolig sørgelig begivenhed, når man kiggede til-
bage på de forgangne år, med faktisk gode og for-
nuftige resultater på kvindesiden. 
Men nok skulle være nok. Efter nogle ihærdige 
ildsjæle som i sandhed ønskede at kvindefodbolden 
skulle holdes ved lige i Ulbjerg, såvel som de lokale 
klubber i Borup og Skals, blev der i 2009  lavet 
nyt samarbejde mellem Skals, Borup og Ulbjerg = 
SUB09. Den nye træner blev Dorthe Østergaard og 
assistenttræner Henrik Hansen. 1. holdet startede i 
serie 2, og rykkede efter efterårssæsonen op i serie 
1.
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Så kom vendepunktet i 2014. 1. holdet rykkede ef-
ter forårssæsonen op i serie 1. Hele sæsonen lykkedes 
det ikke et eneste hold at score i SUB09s mål, modsat 
damerne selv som scorede i hver eneste kamp, og gerne 
mange mål. Der blev vundet kampe på stribe, og først i 
den sidste kamp, nåede bolden desværre over egen mål-
streg. Alligevel var man meget stolte over slutmålsco-
ren 72-1 og en fortjent oprykning.

1970-2018 Damefodbold
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Efter en kamp for 2. holdet, gik det op for spillerne, at der var ikke mindre end 4 par mor/
datter på det spillende hold 2013. Dette skulle foreviges: 
Bagerst f.v.: Else Kærtoft Astrup, Lene Stisen, Helle Sørensen og Kirsten Johansen
Foran f.v.: Louise Kærtoft Astrup, Simone Bech, Emma Sørensen og Maria Johansen

Man må sige, at samarbejdet i SUB09 havde været en succes. I 2011 efter efterårssæsonen rykkede 1. holdet 
op i Jyllandsserien, og klubben havde så mange spillere, at der også var et serie 2-hold og et 7-mandshold. 
Holdet rykkede dog ned i serie 1 igen efter forårssæsonen 2012, og atter ned i serie 2 efter forårssæsonen 2013.



2015 blev en fantastisk sæson med 2 oprykninger. Efter forårssæsonen var der oprykning til Jyllandsserien, og 
efter efterårssæsonen oprykning til Kvindeserien. Det flotte resultat vidnede om et hold, der dels ved tilgang 
af spillere og ved dygtiggørelse af de eksisterende, sammenholdt med en vel tilrettelagt taktik fra træner Lars 
Løvigs side havde haft en fantastisk fremgang.

Spillertruppen anno 2016 (Foto: Kurt Elkjær)
Bagerst f.v.: Sanne Pedersen, Ena Jørgensen, Kathrine Bach Møller, Emma Maria Langager 
Jensen, Caroline Kjølhede Sørensen, Stine Trinderup Sjømann, Jeanette Præstgaard Mad-
sen, Sofie Lange, Julie Lange.
Midten f.v.: Line Bach Møller, Jannie Jensen, Charlotte Meldgaard, Maria Svenningsen, 
Emma Sørensen, Anne Sjømann, Johanne Falk Kristensen, Kirsten Johansen, Louise Kær-
toft Astrup, Lars Løvig (træner)
Foran f.v.: Simone N.H. Bech, Anna-Katrine Mikkelsen, Anne Simmelkjær Hald, Nikoline 
Grønbæk Jakobsen, Rikke Leth Jensen, Sanne Pedersen, Else Kærtoft Astrup, Stinne Holm 
Hermann, Maria Johansen, Linda Jeppesen. Fraværende: Sandra Mathiassen

Spillertruppen anno 2018 (Foto: Kurt Elkjær)
Bagerst f.v.: Ida Velling Gundersen, Ena Toftgård Klausen, Julie Bjerregaard, Mette Karina Holst, Emma Sørensen, Line Østergaard Larsen, Kathrine Bach Møller, 
Maria Svenningsen, Camilla Porup Høyer-Nielsen, Anne Simmelkjær Hald, Anna-Katrine Mikkelsen
I midten f.v.: Rikke Christensen, Maria Johansen, Gitte Thorsager, Kirsten Johansen, Sara Just Poulsen, Tessa Vadsholt, Janni Mikkelsen, Stinne Holm Hermann, 
Anne Trinderup Sjømann, Emma Maria Langager Jensen, Kristian Kjær (træner)
Foran f.v.: Else Kærtoft Astrup (holdleder 2. hold), Louise Ilsøe Nielsen, Nadia Buchard, Julie Bach Møller, Anja Skov, Ditte Trinderup Sjømann, Michelle Drejdal, 
Charlotte Kjølhede Sørensen, Sanne Pedersen, Kamilla Nørgaard Christensen. Fraværende: Karina Møller Lyngsøe (holdleder 2.hold), Line Mogensen (holdleder 
1.hold), Line Nielsen, Mette Nielsen, Mie Lyngsøe Lund, Nikoline Grønbæk Jakobsen, Sandra Mathiassen, Sofie Lange, Tina Sandberg
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Holdet der spillede for oprykning til serie 1 (en sæson der sluttede med 
målscoren 72-1 for sæsonen). 2014
Bagerst f.v.: Ena Jørgensen (holdleder), Kenneth Frederiksen, Sofie 
Lyngsøe Tovgaard, Gitte Thorsager, Sanne Pedersen, Leah Sørensen, 
Maria Johansen, Astrid Starbæk Pedersen, Sanne Ramsdahl, Kirsten 
Johansen, Mette Bjerregaard Sørensen og Janni Mikkelsen
Foran f.v.: Else Kærtoft Astrup, Stinne Holm Hermann, Stine Trinderup 
Sjømann, Simone N.H. Bech, Maria Svennningsen og Helena Højvang

f.v.: Line Østergaard Larsen, Maria Svenningsen, Kathrine Bach Møller, 
Sara Just Poulsen, Ida Velling Gundersen

I hele 2016 spillede holdet i Kvindeserien, men 
efter forårssæsonen 2017 måtte holdet tilbage i 
Jyllandsserien.
I 2017 havde SUB09 desuden titlen som Viborg 
Kommunes højestrangerede kvindehold, idet 
Team Viborgs 1. divisionshold blev trukket ud.
I jubilæumsåret 2018 spiller 1. holdet fortsat i 
Jyllandsserien og 2. holdet i serie 2.

2018
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Fodbold har altid været en vigtig 
del af mit liv, og i mit barndoms-
hjem spillede vi altid meget fod-
bold. Alle i familien har spillet i 
nærliggende klubber, og derfor var 
det også naturligt for mig, at jeg 
skulle starte i en klub. Det havde 
været nemt at starte i Gedsted, men 
der var ikke piger nok til at starte 
et hold. Ulbjerg havde allerede 
dengang et godt ry, som værende 
en ambitiøs klub. De var kendte i 
omegnen for, at hvis man ville no-
get med sin fodbold, var det der 
man skulle spille.
Jeg startede i 1986, hvor vi 
spillede pigefodbold. I 1988 blev 
SUB88 grundlagt. Det var et helt 
nyt tiltag, og som daværende hold 
blev vi taget med på råd i forhold 
til, hvad der var godt og hvad der 
kunne forbedres. Det var en stor 
oplevelse, at man allerede dengang 
kunne få lov til, at sætte sit præg. 
Jeg spillede stadig med på junior-
holdet, og samtidig trænede jeg 
med damerne i 88-89. I alt blev det 
til tre gange træning om ugen i den 
periode, hvor jeg cyklede frem og 
tilbage mellem Gedsted og Ulbjerg 
for at træne. Jeg kan huske hvordan 
jeg trampede i pedalerne og især i 
de halvmørke aftner skulle det gå 
stærkt og som 16-årig fik jeg hel- 
digvis en knallert.
Især i vores juniorhold havde vi et 
rigtig godt indendørshold. Vi var 
gode til at aflæse hinanden, og der 
var altid stor opbakning til stævner 
og træning. Vi endte med at blive 
Jyske mestre i 1989. Det var også 
på det hold, hvor jeg for alvor fik 
blod på tanden, og fandt ud af, at 
det var vigtigt for mig at spille 
fodbold. Også selv om, at jeg i fol-
keskolen i Gedsted kom til at føle 

mig anderledes, da der ikke var 
andre piger, der spillede, og heller 
ikke forstod mig. Samtidig var jeg 
udtaget til DBU’s talentudvikling 
for pigespillere.
Den vildeste oplevelse var da 
jeg skulle spille min første 
kamp i Danmarksserien 
d. 22./10-1989, hvor jeg 
blev ringet op af Poul-
Børge. Jeg spillede min 
første kamp på selveste 
OB’s træningsanlæg. 
Træneren valgte at tage mig 
med, da jeg i forvejen trænede 
med damerne, og han vurderede, 
at jeg havde talent. 
Jeg spillede i Danmarksserien ind-
til 1993, hvor jeg så skiftede til 
Viborg FF, for at prøve at spille 
divisionsbold. Det endte med at vi 
rykkede op i 1. division. Det var 
en tid, hvor jeg for alvor prøvede 
at spille på de store stadioner rundt 
om i hele Danmark.
Jeg valgte at tage tilbage til Ul-
bjerg i 2001. Tanken var at jeg 
ville holde der hvor jeg startede 
min karriere.  Dengang spillede vi 
i Jyllandsserien. Siden er det ble-
vet til mange ned og oprykninger 
bl.a. rykkede vi helt ned i serie 2 i 
2004. I 2005 blev vi jyske mestre i 
serie 2. Det var en kamp, der blev 
spillet et neutralt sted, og ikke nok 
med det havde Ulbjerg aftenen før 
holdt fodboldafslutning, hvilket 
nok var årsagen til at man havde 
glemt spillertøjet. Vi fik dog vores 
eget undervejs i kampen.
I 2007 var jeg spillende træner, for 
vores jyllandsseriehold. Det var 
sjovt og hårdt, både at skulle fun-
gere som træner og spiller, og jeg 
fik indblikket i, hvad det kræver at 
være træner.

I 2009 
valgte man at slå holdene Skals, 
Ulbjerg og Borup sammen. Det 
hedder i dag SUB09. Det var en 
nødvendig løsning for at kvin-
defodbolden stadig skulle bestå i 
klubberne. Når ungdomsrækkerne 
kunne gøre det, så kunne vi også.
I 2012 var der igen nedtur for kvin-
defodbolden, da vi måtte indkalde 
til krisemøder om det stadig kunne 
lade sig gøre, at have et damehold 
i klubben. Det var med til at vende 
skuden, og folk valgte i fælles- 
skab at løfte ansvaret sammen. Si-
den har jeg også siddet i dameud-
valget, hvor man i fællesskab sørg-
er for, at få tingene til at fungere.
 I 2015 rykkede vi op i kvindese-
rien (Danmarksserien). Det sjove 
var, at det var 25 år siden, jeg star-
tede med at spille i den række. I 
den anledning blev jeg kontaktet af 
en journalist fra Viborg Stift Folke-
blad, om jeg havde lyst til at stille 
op til et interview. Et par dage se-
nere kom jeg i avisen, som havde 

“Sommerfuglene 
i maven er der 
stadig inden en 

kamp”

Fodbold har altid været 
en vigtig del af mit liv!

Else Kærtoft Astrup fortæller
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et helt tillæg, der beskrev mine år 
som fodboldspiller gennem årene. 
I dag har vi to velfungerende 
11-mands hold i serie 2 og jyl-
landsserien. Jeg har de sidste år 
været holdleder for serie 2, men 
har ind imellem spillet med i jyl-
landsserien.
Det er en fantastisk følelse, fordi 
man har været med i så mange år. 
Det der er sjovt i dag, er at man har 
spillet med mange af mødrene, men 
i dag er det deres døtre jeg spiller 
med. Der er mange sjove oplevels-
er bl.a. ved glemt sports-BH måtte 
man jo bindes ind i sportstape, der 
var en spiller som ikke ville kaldes 
mor af sin datter inde på banen, vi 
plukkede blomster i rundkørslen 
til kamp til en holdkammerat der 
havde fødselsdag. På vej til en 
udebanekamp i Lemvig punktere-
de bussen og vi måtte klæde om 
deri og der er rigtigt rigtig mange 
flere….. 
Selv om jeg har fået tre børn, har 
der altid været plads til fodbold. 

Min familie støttede mig dengang 
og gør det stadig 100 procent, 
selv om jeg har mand og børn. De 
er også med til at give mig 
gode råd. Især min far, 
som var med til at 
give mig råd ef-
ter kampene, når 
jeg kom hjem. 
Mange gange er 
jeg kommet for 
sent til forskel-
lige familiefester, 
men det har altid 
været en nødvendig 
prioritering. 
Det er stort at tænke tilbage 
på, at man gennem tiden har haft 
mulighed for og fået lov til at sætte 
sit præg på klubben. I alt har jeg 
ca. spillet sammen med ca.160 
spillere gennem årene. Det har alt 
sammen været med til at give mig 
mange op og nedture, samt sjove 
og gode minder. Lige fra dag et af 
har jeg gemt avis udklip, kamp-
programmer og turneringsover-

sigter. Sommerfuglene i maven er 
der stadig inden en kamp, og det 
sociale fællesskab kan sammen-

lignes lidt med at man er ”en 
stor familie”, hvor vi pas-

ser på hinanden, og er 
gode til at opmuntre 

hinanden.
I fremtiden er mit 
håb, at klubben 
og især damefod-
bolden vil bestå, 

da det altid har 
været sværest for 

damerne, at ”bruge 
albuerne”. Jeg håber vi 

fortsat kan være med til at moti-
vere de unge piger, så der stadig er 
nye spillere, der har lyst til at blive 
en del af sporten, og det gode fæl-
lesskab vi har. Det er det der gør 
fodbolden spændende, - både uden 
og inden for banen. Det er vigtig at 
bevare fællesskabet, opbakningen, 
viljen og optimismen.

“Det sociale fæl-
lesskab kan sammen-
lignes lidt med at man 

er ”en stor familie”, hvor 
vi passer på hinanden, og 
er gode til at opmuntre 

hinanden.”

Fotos: Viborg Stifts Folkeblad
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Marius Nielsen skrev
Fodbold, også i fremtiden

Det har næsten altid været svært, at være en dreng, der 
gerne ville spille fodbold. Sådan har de fleste drenge 
vist haft det, - der var aldrig rigtig nogen til at tage sig 
af dem. 

Da jeg kom til Ulbjerg 1951, var der, på grund af 
førsteholdets succes, også stor interesse blandt dren-
gene, for at lære lidt om spillet, som sådant. Så jeg 
besluttede at samle lidt sammen på drengene. De var 
også flinke til at møde op til træning, dertil skal siges, 
at det var før Ulbjerg fik klubhus og andre faciliteter. 
Vi havde kun en bold til rådighed. Jeg håber da at 
drengene alligevel fik lidt ud af det. 

Vi var tilmeldt en lokal turnering, sammen med 
naboklubberne Møldrup, Skals, Skringstrup, Nr. Rind 
og så Ulbjerg. Vi havde tilmeldt to hold, et fra 10-12 
år og et fra 12-14 år. Det siger sig selv, at så lille en 
by som Ulbjerg døjede med at levere drenge med den 
rigtige alder, så der var ikke råd til at se på kvalite-
ten, alt skulle med for at samle holdene. Vi vandt ikke 
ret mange kampe, men jeg tror alligevel, at de nød at 
være med til at spille rigtig fodboldkamp, på en rigtig 
fodboldbane. 

Efter 1952, var der ikke rigtig nogen, der havde tid 
til at tage sig af drengene, så i årene fremover arrang-
erede de selv enkelte kampe. Jeg var sædvanligvis 
tvunget til at være dommer i kampene. 

Der skete faktisk for lidt, men da vi i 1962 fik Cen-

tralskolen her i Ulbjerg, blev det betydeligt bedre, nu 
havde vi også drengene fra Nr. Rind og Lynderup. 

I 1965 kom der så en ung lærer på skolen, der var "bidt 
af en gal fodbold". Hans navn var Niels Højer Chris-
tensen. Foruden at han spillede på vort seniorhold i 
serie 3, påtog han sig at træne med drengene. Han 
var manden, der lærte Ulbjerg at spille fodbold. Han 
kunne se, at det drengehold, som vist faktisk bestod 
af en skoleklasse, havde muligheder. Højer sørgede 
for, at dette hold blev tilmeldt drenge A-rækken under 
JBU. Det betød, at drengene hele tiden spillede med 
jævnbyrdige hold, så som Randers Freja, VFF, altså 
storklubbernes 1. hold. 

De fleste af de drenge, der spillede på dette hold, var 
med på holdet, der spillede Ulbjerg op i Jyllandsse-
rien i 1975. 

Efter denne succes, kom der mere gang i ungdomsar-
bejdet her i byen. De fik faste trænere og holdledere. 
Resultaterne udeblev heller ikke. Ulbjerg havde i 
mange år altid drenge- eller juniorhold på toppen, og 
et par gange har vi været i finalen i JBUs junior-ræk-
ker, desværre vist ikke med sejr i den sidste kamp, 
men alligevel en meget flot præstation af Ulbjerg. 

Fra 1988 indledtes ungdomsarbejdet i Ulbjerg i sa-
marbejde med Borup og Skals. Det kniber igen med 
at skaffe folk i de forskellige aldersklasser, med den 
rigtige kvalitet, derfor samarbejdet. 

1950 Indvielse af Stadion
1953 Indvielse af Klubhus.
1956 Installation af lys i klubhuset.
1968 25 års Jubilæum
1971 Udvidelse af klubhuset. Varme installeret og  
 forbedring af bade- og toiletforhold.
1975 Nye træningsbaner øst for villavej.
1976 Fast stålrækværk omkring banen, 
 højtaleranlæg, og nyt vandingsanlæg
1977 Lysanlæg på træningsbanen.
1979 Atter udvidelse af klubhuset, med kiosk og   
 kantine.

1983 40 års jubilæum
1984 Landspokalturneringen
1988 SUB88 blev oprettet
1991 Udvidelse sammen med Skytteforeningen
1993 50 års Jubilæum
2003 60 års Jubilæum med kæmpe tilslutning
2003 Det første klubflag blev skænket i gave til   
 Jubilæet
2009 Nyt digitalur på stadion
2012 Ny petanque- og multibane
2018 Totalrenovering af klubhus
2018 75 års jubilæum for UIF

Vigtige begivenheder i Ulbjerg Idrætsforenings historie
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Lajka Feldager og Linda Jeppesen fortæller
Ungdomsfodbold anno 2018

For 30 år siden blev ungdomsfodbold i Ulbjerg, 
Skals og Borup slået sammen til SUB88.
Børnetallet var også dengang dalende, så klub-
berne Ulbjerg, Skals og Borup gik sammen om 
at styrke og opretholde ungdomsfodbolden i årgangene 
U8-U16. Hver klub bliver  i SUB-udvalget repræsen-
teret af to personer, og vi har nu siddet for Ulbjerg i 4-5 
år. Her forsøger vi at vedligeholde og styrke samarbej- 
det klubberne imellem og gøre alt for at ungdomsfod-
bolden blomstrer. 

Herudover prøver vi også at styrke fodbolden hos de 
yngste – som endnu ikke er en del af SUB88 samarbej- 
det. Der er lavet flere forskellige tiltag, for at tiltrække 
en masse børn til fodboldbanen i Ulbjerg.
 Vi har senest haft mikro-fodboldskole for de 5-7 årige 
og pigeraketten for piger i 5-10 års alderen med stor 
succes.

Derudover har vi i SUB88 på skift forskellige aktivi-
teter. Vi laver en stor fællesafslutning med fotografering 
hvert år. Dette bruges så efterfølgende til en julekalen-
der, som sælges til fordel for vores fodboldtur. Fodbold-
turen går hvert andet år til Verona med en bus fuld af 
foldboldglade U13 og U14 børn. 

Der afholdes også en SUB dag, hvor vi en hel dag ser 
kampe, laver forskellige aktiviteter med bolde, leg og 
en masse glade fodboldbørn. Alt sammen til fordel for 
Verona-turen. Derudover er der også den store DGI fod-
boldskole for U8-U15, som hvert år tiltrækker omkring 
100 børn. Det kræver rigtig, rigtig mange frivillige 
kræfter at arrangere alle disse tiltag, så vi er taknemme-
lige for det store engagement, der er i UIF. 

Pt. står vi overfor en stor udfordring med faldende børnetal og små årgange 
og kæmper for at få de kære børn involveret i et fodboldfællesskab. Vi har 
med held fået mange forældre til at hjælpe til – og denne frivillige indsats 
er helt uundværlig, når vi skal bibeholde fodbold og leg for de helt små 4-7 
årige. 
På sigt håber vi at få stablet noget akti- 
vitet på benene helt ned til dagplejebørn, 
så de får deres naturlige gang på Ulbjerg 
Stadion. 

Med venlig hilsen Linda og Lajka

Sidste nye billede af alle SUB88 spillere, 
som blev benyttet til kalenderen 2017
Foto: Kurt Elkjær
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Det er i dag den 6. oktober 1956, og jeg bliver seks år. Jeg er sammen med min søster på besøg på Granly 
hos min farbror Georg og min moster Karen, da vi hjemme venter på familieforøgelse. 
Det blev den 7. oktober, og vi er nu på nabogården hos min onkel Villiam og faster Edel. Vi har fået 
en besked om, at vi nu må komme hjem. Vi cykler på ”Fløjvejen”, som anvendes til at drive gårdens 
kreaturer ned til græsning på engene ved fjorden. Vi nærmer os Ulbjerg og passerer nu det sted, hvor der 
senere bliver anlagt en omfartsvej omkring byen. På venstre side ligger der nu et cafeteria, og på højre side 
er der nu en træningsbane med tilhørende lysanlæg. Dengang tænkte jeg ikke på, at jeg senere i livet ville stå 
som træner for nogle småpoder, som skulle lære fodboldspillets ædle kunst. Det kunne være som at holde styr 
på en spand lopper at stå for udskiftninger under kampene. Skulle man skifte en ind, sad han måske oppe i et 
træ. Senere blev børnetallet lavere, så der blev indledt et samarbejde med naboklubberne Borup og Skals, og 
SUB88 blev dannet.  Dette spændende projekt var jeg i den svære start med til at starte op.
Vi cykler videre forbi lærer Svarres have. På højre side af vejen er der nu en gul villa, hvor Benny Hen-
riksen bor. Benny er musiker, og vi kommer til at spille sammen til fredagsunderholdning under byfesten i 
Ulbjerg. Ulbjerg har været kendt for fodbold og folkedans, og som en der have lyst til at spille musik kunne 
man godt komme til at føle sig lidt anderledes. Efter vi havde spillet ved byfesten i 2006 og var ved at pakke 
instrumenter sammen bag ved teltet, faldt Benny pludselig om med et hjertestop. Jeg fik fat i et par personer, 
som gav ham hjertemassage og førstehjælp indtil en tilkaldt ambulance nåede frem efter 25 minutter. Han 
overlevede mirakuløst, og vi har nu en lille musikgruppe sammen.

Vi kommer nærmere hjørnet af fodboldbanen, hvor der i den nordlige ende gror stikkende hyben. Disse 
hyben skulle senere få nærkontakt med en kritisk fodboldtilskuer fra Nørager, som ifølge Frode Fredriksen 
havde opført sig lige ihærdigt nok med at tage billeder af stregerne.

På min venstre side kan jeg nu se en masse pukler af jord langs banen som var en slags forhøjning – i 
Ulbjerg har man da tribune!!!!!!!! 
På dette tidspunkt havde man nok ikke forestillet sig, at der senere ville komme hegn omkring stadion og 
rækværk med bandereklamer samt fin digital måltavle. På denne side af banen placerede Frits Ladekarl sig 
gerne under fodboldkampene, som regel når hans søn Ole var på holdet. Man skulle tro han var med i kampen, 
da han brugte benene lige så meget som spillerne på banen. Hullet måtte senere jævnes ud. I den sydlige ende 
af banen var der senere to tilskuere, som gjorde sig bemærket. Det var Stinne Damefrisør og Sine Basse. Sine 
kunne ikke kende forskel på spillerne, men råbte for en sikkerheds skyld: ”Kom så Peter, kom så!” At man går 
op i kampene, var også tilfældet tilbage i tiden. Jeg er blevet fortalt, at Kran Vasegård, som havde en lille gård 
nord for Ulbjerg, engang blev beordret ud af stadion af dommeren. Det forhindrede ham dog ikke i at stå på 
Lille Torup vejen (Stadionvej) og råbe: ”Spark ham – spark ham!”

Min søster er kommet bagefter på cyklen, og da jeg jo skal skynde mig hjem og se vidunderet, cykler 
jeg tværs over banen, selv om der er kamp. Ulbjerg holdet består af: Henning Jensen, Marius Nielsen, 
Hans Jørgen Jensen, Chr. Sjømann, Otto Kramer, Jens Christensen, Egon Bak, Ejvind Skovhus, Aage 
Bech, Evald Lauersen, Mandrup Sørensen, Tage Bech og Svenning Hansen.
Måske var dette møde dengang grunden til, at jeg senere gik i gang med fodboldspillet. Evnerne rakte dog 
ikke til det helt store, så det blev mere i bestyrelsen og som holdleder jeg brugte mit krudt. Det blev til nogle 
år i bestyrelsen, hvoraf fire år var som formand. Som holdleder blev det på diverse hold i klubben. Den største 
oplevelse var som holdleder for førsteholdet i landspokalen, hvor vi på grund af strejker måtte flyve til Kø-
benhavn for at møde Frem. Resultatet må I læse om andet sted i skriftet. På trods af strejker var det lykkedes 
Tages vogne at nå frem med en vognfuld stemningsfyldte tilhængere. De blev placeret på tribunerne. Efter 

Baneløber 1956
Søren Peter Nielsen-Grøn fortæller
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pausen blev jeg kontaktet af kontrollørerne, som mente, at Ulbjerg-tilhængerne havde hældt øl ned i hovedet 
på Frem-spillerne, da de gik ud til anden halvleg. Jeg mente dog ikke det kunne passe, idet jeg aldrig havde 
set nogen fra Ulbjerg hælde øl væk.

Jeg har nu passeret banen uden at ramme nogen og har på min højre side en håndboldbane. På dette 
sted blev der senere placeret en multibane med kunstgræs. Der kom også en legeplads for de små poder. Det 
er da sjovt at tænke tilbage på, at min far i 1943 var med til at starte foreningen op og senere var med til at 
anlægge stadion, så man ikke måtte finde en tilfældig mark at spille fodbold og håndbold på. Han havde tjent 
i Falsled på Sydfyn og havde også gået på Ollerup gymnastikhøjskole. Det var der han fik smag for håndbold 
og gymnastik.

Jeg får øje på et lille klubhus på min venstre side. Det var opført for tre år siden i 1953. Dette hus skulle 
senere blive en stor del af min fremtid. I takt med tiden har det været nødvendigt at foretage tilbygninger. Dette 
er foretaget via frivillig arbejdskraft og fortæller lidt om sammenholdet i klubben. Det har dog ofte været et 
slid. For at ”følge med tiden” blev der også installeret højtaleranlæg på Stadion, hvor jeg i en årrække virkede 
som speaker under kampene. Dette klubhus blev i mange år også min mors arbejdsplads i kantinen og med 
rengøring. Hun havde mange gode stunder i selskab med de unge mennesker. Hun brugte også megen tid med 
vask af spillerdragter når kampene var forbi. Her i jubilæumsåret er klubhuset revet ned, og der er påbegyndt 
opførelsen af et nyt og tidssvarende klubhus efter tidens krav. Dette er kun muligt via sammenholdet i klubben 
og en virkelig god opbakning i lokalbefolkningen. En dygtig bestyrelse har styr på økonomien kan jeg godt 
sige, da jeg stadig er revisor for klubben.

Jeg er nu kommet hjem – og min søster lidt senere. Der ligger han så – ”bette ski’” som Hausgaard se-
nere ville have sagt. Poul Edvard var kommet til verden.
Det var så min tur gennem UIF – vi har jo alle hver især en fortælling om tilknytning til foreningen – det er 
nok det, som giver et godt sammenhold i UIF.

Søren Peter Nielsen-Grøn fortæller
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Marius Nielsen skrev Marius Nielsen skrev
Håndbold

Håndbolden tog sin begyndelse i Ulbjerg i 1942, 
under ledelse Niels Chr. Grøn, der lige var vendt 
tilbage til egnen efter ophold på Fyn. Håndbol- 
den gled naturlig ind i gymnastik og idrætsfore-
ningen i slutningen af 1943. 

Håndbolden startede ret primitivt med at have 
bane på Søren Peter Grøns mark. Staben af hånd-
boldspillere i 1942, ses sammen med lederen, 
Niels Chr. Grøn, på billedet til venstre. Bemærk 
det høje simple mål og koen i baggrunden.
 
Håndboldspillerne havde i de følgende år, samme 
dårlige forhold som fodboldspillerne, intet fast 
og blivende sted før omkring 1951, da Ulbjerg 
havde fået sit stadion. 
Først i 1950-erne fik Ulbjerg tilmeldt to dame-
hold, to herrehold og et pigehold i sommer tur-
neringen. Ind imellem blev der spillet nogle kam-
pe ved idrætsstævner, men ikke det helt store. 
Håndbolden gik faktisk i stå i 1960, og blev først 
sat i gang igen i 1970. 

I 1977 blev der lavet et håndboldudvalg i Ul-
bjerg Idrætsforening og i årene 1977-78 blev der 
tilmeldt flere hold under Jysk Håndbold Fore-
ning. Nu var de nået så langt, at de begyndte at 

spille om vinteren i hallen, vist 
både i Gedsted og Møldrup. 

I 1979 var dameholdet igen med 
til at spille om amtsmesterska-
bet, og opnåede at blive nr. 4. 

Herefter var der kun et dame- og 
et herrehold tilmeldt turneringen 
om vinteren. 
I 1981 blev der lavet et mikro-
håndboldhold, nede i skolens 
gymnastiksal og om sommeren 
ude. Mikroholdet har med held 
deltaget i flere stævner. 

Siden 1986 har der kun været et 
damehold tilmeldt turneringen 
om vinteren. 

I dag (2018) har foreningen ikke 
håndbold mere - og det er flere 
år siden der har været hold. 

Dame-håndboldholdet der blev 
nr. 4 ved amtsmesterskabet 1979. 

Bagerst f. v.: 
Birgit Sieg
Ninna Christensen
Lilly Jeppesen
Bente Sørensen
Aase Strunze
Træner Erik Jensen. 

Foran f. v.: 
Erna Kjeldgaard
Helle Jensen
Gitte Christensen
Anna Pedersen

Her dame-håndboldholdet, der 
blev amtsmester i V.A.G. sommer 
turnering 1972. 
Bagerst f. v.: 
Erna Kjeldgaard, 
Birgit Sieg, 
Inger Sørensen, 
Ninna Christensen, 

Foran f. v.: 
Jonna Sørensen, 
Jonna Haubro, 
Jytte Bech, 
Eva Bak-Nielsen

Pige-håndboldholdet i 1958. 
Bagerst f.v. : 
Ruth Leth, 
Ninna Michaelsen, Birgit 
Christensen, 
Tove Ladekarl. 

I midten f. v.: 
Inger Nielsen, 
Inga Christensen, 
Birthe Andersen.
Foran: Lise Nielsen. 
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Marius Nielsen skrev Marius Nielsen skrev
Gymnastik

Gymnastikken i Ulbjerg havde ligget stille i længere tid, da den i vinteren 1933/34 blev genoptaget. Lærer-
inde frk. Christensen i Ulbjerg skole, begyndte gymnastikken i forsamlingshuset med et pigehold, og lærer 
Karl Christensen, Lille Thorup, med et ældre herrehold, og sæsonen sluttede om foråret med en gymnastik-
opvisning. 

Sådan fortsatte det i nogle år. 1940-42 var pigeholdet ledet af Karen Ambrosius, og Niels Chr. Grøn var også 
kommet til som leder af karleholdet. Et par år efter var både pige- og karleholdet samlet under ledelse af 
politibetjent Bach, han var en bror til lærer Bach i Lille Thorup. Det forlyder, at han var "gået under jorden", 
det var jo i besættelsestiden. 

Foruden de allerede nævnte ledere, var lærer Rønne, Bystrup, leder en tid, ligesom Martin Christensen og 
Ruth Jacobsen.

I 1999 blev Gymnastikforeningen officielt en selvstændig forening.

Store og små gymnaster i 1942
Lederne er Karl Christensen og Niels Chr. 
Nielsen-Grøn

Gymnastikhold 1944-45

Bagerst f.v.: 
Niels Chr. Nielsen-Grøn, Søren V.Jensen, 
Georg Nielsen-Grøn, Gunnar Sørensen, 
Egon Stisen, Haugaard, Jens Sørensen, 
Kristian Sjømann, Erik Bech, Anders 
Hansen (Skals), Johannes Hansen, Gerda 
Gjørup(Gedsted), Anders Sørensen, Ma-
rie Christensen, Tage Bech, Aage Niels-
en-Grøn, Estrid Vasegaard, Arne Nørgaard, 
Børge?, Politibetjent Bach (leder)

Foran f.v.: 
Ketty Markussen, Grethe Fjeldsø, Lilly An-
dersen (Fjelsø), Anna Nielsen, Agnes Støt-
trup, Anna Rie Nielsen, Dagmar Jacobsen, 
Anne Nielsen-Grøn, ???, Marie Christensen
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I Ulbjerg er opfindsomheden stor, når det gælder initiativer for at tjene penge til foreningen. Herunder kan 
bl.a. nævnes gadefodbold, sommerparty, dilettant, foredrag med Sepp Piontek, salg af klublotto, indendørs 
turne-ring, den årlige tur i juletræerne og endelig det nyeste skud fra 2013, julebanko. Her er et lille udpluk af 
de forskellige begivenheder gennem årene:

Julebanko i Ulbjerg
I 2013 startede man med at afholde julebanko i december 

måned. Præmierne blev indsamlet af herrer spillerne, og man 
må sige, at opbakningen fra de lokale butikker og virksom-

heder var helt fantastisk. Der blev et flot overskud til herrernes 
træningsophold. I 2017 blev SUB09s damer også en del af 

hjælpegruppen, så man kunne tage på en fælles træningslejr. 
Til bankospillet er der 24 spil, en årlig præmiesum på omkring 
30/40.000 kr., og deltagerantallet er steget fra omkring 180 i 
2013 til 290 i 2017. En absolut flot tilslutning og god opbak-

ning fra hele byen og omegnen!

Initiativer

Foredrag ved Sepp Piontek
Fredag den 25. marts 2011 gæstede 
Sepp Piontek Ulbjerg Kultur- og Fri- 
tidscenter. Ikke færre end 130 havde 
købt billet til foredraget. Med store 
armbevægelser og humoristiske anek-
doter blev tilhørerne bl.a. underholdt 
med de udspekulerede tiltag, Sepp 
indførte i landsholdstruppen for at 
opnå resultater. Det blev en fantastisk 
aften, som idrætsforeningen kunne 
være meget tilfredse med.

En årlig begivenhed i Ulbjerg IF er Ulbjerg Cup, som bliver 
afholdt i Skals Hallen i januar måned. Efter opførelsen af Ul-
bjerg Kultur- og Fritidscenter afholdes stævnet for de yngste 
spillere i Ulbjerg. 
Her et lille avisudklip fra stævnet i 2013
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Dilettant
I flere år har idrætsforeningen stået for den årlige 
dilettantforestilling. De første år i Ulbjerg Forsam-
lingshus, og derefter i Ulbjerg Kultur- og Fritids- 
center. Stykket blev opført 2 gange. Generalprøve 
med kaffe om eftermiddagen for børn og pensio-
nister, og lørdag aften med spisning og dans for alle. 
Sidste dilettantforestilling blev opført i 2013. I for-
hold til det kæmpe arbejde, der blev lagt i arrange-
mentet, og det økonomiske overskud det efter-
hånden gav, besluttede foreningen at holde en pause. 

Hjælp med juletræer
I 2000 fik man tilbud om at hjælpe med at slæbe ju-
letræer for Anker Østergaard – mod et tilskud til fore-
ningen. Arbejdet består i at samle 10.000 - 12.000 ju-
letræer i en skov nær Frederiks. En hård omgang fysisk 
arbejde, som er blevet fuldført - selv på en søndag efter 
afslutningsfesten. Det er fast kutyme, at man starter 
med morgenkaffe i klubhuset, og når dagens arbejde 
er fuldført, serveres der suppe og tarteletter hjemme i 
klubhuset.
I 2018 er hjælp i juletræerne stadig en årlig begiven-
hed - med flot opbakning.

i Ulbjerg Idrætsforening
Gadefodbold og sommerparty
I mange år blev der afholdt gadefodbold og sommerparty i august 
måned – inden efterårsturneringens start. 
Lørdag eftermiddag dystede holdene fra de forskellige gader. Og her 
var udklædningen i højsædet. Selve fodbolden blev afviklet med det 
hyggelige og fornøjelige i højsædet. Alle gik op i det med liv og sjæl. I et 
gammel udklip fra 1989 fremgår det, at der deltog 20 hold, hvilket må 
siges at være meget flot. Der blev uddelt præmier til vinderne af gade-
fodbolden, men også for bedste udklædte hold, bedste humør og gode 
afbrændere. Disse præmier blev uddelt lørdag aften til sommerpartiet 
i forsamlingshuset, hvor der naturligvis var spisning, musik og dans.
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Uddrag fra kampprogram i Glamsbjerg   02.06.1985
“Som det ses af holdopstillingen er der mange med samme efternavn. 
PR-chefen i Ulbjerg oplyste at de ikke var søstre alle. Men på den ene eller 
anden måde i familie var de.”

Holdopstilling Ulbjerg: 
1. Lene Christensen      2. Kirsten Christensen  3. Jytte Christensen,  4. Kirsten Sørensen
5. Inge Søndergaard      6. Anni Kjølhede  7. Lene Kjølhede 8. Tina Søndergaard
9. Gitte Ramsdal     10. Lene Sørensen  11. Dorthe Hansen 12. Conny Haugaard
13. Hanne Christensen     Træner: Karsten Sørensen 

Sjove fortællinger

Rumpen bar på åben 
landevej

Det var efterhånden blevet tradition 
for, at damerne på vej hjem i bus fra 
diverse kampe skulle drikke øl. Ofte 
meldte tissetrangen sig dog, så da 
Kirsten Sørensen en dag skulle sættes 
af ved vejen i St.Torup, strøg næsten 
alle damerne ud af bussen for at tisse 
- altså blot 3 km fra Ulbjerg Stadion. 
Der sad damer bag forhøjninger, di-
verse buske, eller simpelthen bag bus-
sen. Da “Hønen” så ikke var færdig og 
bussen begyndte at køre sad hun med 
rumpetten bar ud mod de forbavsede 

bilister, der kørte forbi.

Serie 4 herrer spillede topkamp i 
Rosendal 1991.
Lørdag d. 28.09.1991 skulle Ulbjerg IFs serie 4 
herrer spille topkamp i Rosendal. Herrerne var helt 
sikkert seriøse, men som andet hold, kan man jo 
godt tage den lidt med ro. Det kneb formentlig med 
at møde til tiden ved klubhuset, så de kom for sent 
til Rosendal. Der var vel en ½ time til kampstart, 
og spillerne fra Rosendal var allerede i gang med 
opvarmningen.
Trods det sene fremmøde skulle spillerne da have 
en kop kaffe i kantinen, inden de skulle klæde om. 
Det var fast kutyme, og kunne ikke laves om!
Pludselig kom dommeren ind i kantinen, og spurgte 
spillerne, om det kunne lade sig gøre at starte kam-
pen 10 minutter før tid, da han skulle dømme en an-
den kamp bagefter. Fint – det var ingen problem for 
Ulbjerg spillerne, de skyndte sig bare at klæde om.
Det blev ikke til meget opvarmning, men de var 
klar, og tænk de vandt topkampen 1-0. Thomas 
Grøn scorede det ene mål.
Et avisudklip fra kampen lød: ”Ulbjerg har rækkens 
suverænt bedste forsvar, idet modstanderne kun har 
passeret Svend Pedersen 12 gange i 19 kampe, det 
er virkeligt stabilt målmands- og forsvarsspil.
Serie 4 rykkede dog ikke op, med sluttede på en 
meget flot 3. plads.

Jublekongen
Vidste du, at UIF (ligesom Real Madrid) er en 

Kongeklub. Det blev vi, da vi i 1981, på Silke-
borg Stadion, fik udnævnt Martin Jørgensen til 
Konge (nærmere betegnet Jublekonge) af selveste 
daværende cheftræner Eduard Bründl. Begrundel-
sen for den fine titel var, at Martin i en af de mange 
bestræbelser for at score et mål, endelig var kom-
met så tæt på, at hans jubelscene ingen ende ville 
tage. Han glemte dog lige det allersidste, (prikken 
over i`et) nemlig at sparke bolden helt ind over 
stregen. Heldigvis for Martin lykkedes det dog se-
nere et par gange at få den drilske kugle lirket 

helt ind over stregen.
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KÆMPE BRØLER AF TRÆNER OG 
HOLDLEDER
“I efterårssæsonen 2005 sikrede UIF’s damer sig opryk-
ning til serie 1 – de efterfølgende kredskampe blev vun-
det, og vi skulle spille finale om det jyske mesterskab 
den første søndag i november.
Det var en ”træls” dag, da årets fodboldafslutning var 
planlagt til den første lørdag i november – og modstan-
deren i finalen - AIA Tranbjerg - ville ikke flytte kampen 
til lørdag. Spillere og ”trænerstaben” enedes om at være 
seje – vi tog til fest lørdag og spillede kamp søndag.
Vi ankom til Hadsten – i bus – så vi rigtig kunne hygge 
os når vi forhåbentlig skulle fejre det jyske mesterskab 
på vej hjem. Da undertegnede kom ind i omklædnings-
rummet, hvor spillerne var klar til at klæde om, kiggede 
vores træner Jan ”Mini” Nielsen på mig og spurgt: 
HVOR ER SPILLERTØJET?
Vi var vist begge MEGET blege i hovederne, da vi fandt 
ud af, at vi hver især troede den anden have sørget for 
at få tøjet med – hele sæsonen havde vi ellers lige aftalt, 
hvem der sørgede for det.
Heldigvis havde daværende formand Svend P. valgt selv 
at køre til Hadsten – han foretog en U-vending et eller 
andet sted – tilbage til Ulbjerg for at hente tøjet.
Vi måtte spille første halvleg i ”lånte klæder” – spillet 
fungerede ikke særlig godt – pausestillingen var 1-1. 
MEN i pausen kunne spillerne skifte til egne trøjer – og 
de gik ud og vendte det hele i 2. halvleg – kampen blev 
vundet 3-1 – OG vi fik en rigtig god bustur hjem til Ul-
bjerg!!!!”

Daværende holdleder - Hanne Pedersen

En ordentlig fødselsdagsgave
På vej til kamp i Nibe ville en flok damer plukke 
en buket blomster til fødselaren Sanne Peder-
sen. Da bilen kom forbi rundkørslen ved Hor-
num, som var fyldt med blomster, blev løsnin-
gen blomsterplukning midt i rundkørslen. Mette 
Bjerregaard Sørensen blev ved med at køre 
rundt i rundkørslen indtil Else Astrup var færdig 
med at plukke blomsterne. Alle de tilbageværen-
de damer i bilen skrålede for fulde hals fødsels-
dagssang for Sanne (selvom hun ikke var med i 

denne bil).

Krisemøde med 
kampgejst

Efter lang tid med nedrykning, dårligt 
sammenspil, og forfærdelige trænings-
kampe blev der indkaldt til krisemøde 
for klubbens herrehold. Mange var 
fortvivlede, men Villy Sørensen for-
klarer så: “Som jeg ser det, så kan de 
andre ikke blive bedre - MEN det 

kan vi!”

Vidste du...?
at hvis man startede til fodbold som 
6-årig og fortsatte indtil man blev ca. 
62 år, (har spillet både Oldboys og på 
andetholdet, i samme uge), så har man 
spillet omkring 2440 fodboldkampe. 
Dette svarer til at spille ca. 124 dage 
nonstop, alle døgnets 24 timer. Og  
tænk, der er op til flere personer, der 

har gjort dette i Ulbjerg!
Idé og udregning: Villy Sørensen.
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År Træner/e S.3 S.2 S.1 JS S.5 S.4 S.3 S.2

1956 Kaj Holm                        Mellemrækken og B-rækken

1957 Kaj Holm                        Mellemrækken og B-rækken

1969 Johannes Muhl  X

1970 Johannes Muhl - Niels Højer X X

1971 Niels Højer X X

1972 Bent Holmgren X X

1973 Martin Christensen X X

1974 Leif Lindstrøm X X

1975 Leif Rasmussen X X

1976 Leif Rasmussen X X

1977 Leif Rasmussen X X

1978 Ib Nielsen X X

1979 Kaj Stærk X X

1980 Kaj Stærk X X

1981 Eduard Bründl X X

1982 Ove Hansen X X

1983 Karsten Christiansen X X

1984 Ove Hansen X X

1985 Ove Hansen - Kield Christiansen,Viggo Christensen X X

1986 Børge Christensen X X

1987 Børge Christensen X X

1988 Henning Nielsen X X

1989 Poul Jensen X X

1990 Poul Jensen X X

1991 Preben Søndergård X X

1992 Preben Søndergård X X

1993 Preben Søndergård X X

1994 Preben Søndergård, Børge Christensen X X

1995 Preben Søndergård, Bent D. Pedersen X X

1996 Bent Dahl Pedersen X X

1997 John Sørensen, Anders Christensen X X

1998 John Sørensen, Anders Christensen X X

1999 Martin Jørgensen X X

2000 Martin Jørgensen X X

2001 Lars Skjødt- Bent D. Pedersen X X

2002 Jørgen Bach X X

2003 Jørgen Bach X X

2004 Finn Porskrogh, John Sørensen - Erik Nygård X X

2005 Erik Nygård X X

2006 Erik Nygård X X

2007 Dennis Hansen X X

2008 Martin Jørgensen, Bent D. Pedersen X X

2009 Martin Jørgensen, Bent D. Pedersen X X

2010 Erik Nygård X X

2011 f.å. Erik Nygård X X

2011 e.å. Erik Nygård X X

2012 f.å. Erik Nygård X X

2012 e.å. Erik Nygård X X

2013 f.å. Erik Nygård X X

2013 e.å. Erik Nygård X X

2014 f.å. Thomas Christophersen X X

2014 e.å. Thomas Christophersen X X

2015 f.å. Thomas Christophersen X X

2015 e.å. Thomas Christophersen X X

2016 f.å. Thomas Christophersen X X

2016 e.å. Thomas Christophersen X X

2017 f.å. Kasper Klavsen X X

2017 e.å. Kasper Klavsen X X

2018 f.å. Kasper Klavsen/ Ass. Steffen Aaby X X

1. HoldetRed. Leif Sørensen og Viggo Christensen 2. Holdet
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År Træner/e S.2 S.1 JS DS 7M S.3 S.2

1970 damehold VOBU

1971 damehold VOBU

1972 Frode Frederiksen

1973 Palle Christensen X

1974 Carsten Baagø Laursen X

1975 Poul Fredborg X

1976 Carsten Baagø Laursen X

1977 Orla Christensen X

1978 Orla Christensen/Carsten Laursen X

1979 Carsten Baagø Laursen X

1980 Carsten Baagø Laursen X

1981 Martin Jørgensen X

1982 Martin Jørgensen/Bent Pedersen X

1983 Martin Jørgensen X X

1984 Jan Østergaard X X

1985 Carsten Sørensen X X

1986 Jan Østergaard X X

1987 Martin Jørgensen X X

1988 Martin Jørgensen X X

1989 Poul Børge Tovgaard     2. hold John Vestergaard X X

1990 Poul Børge Tovgaard     2. hold John Vestergaard X X

1991 Poul Børge Tovgaard     2. hold John Vestergaard X X

1992 Kim Lyngsø X X

1993 Kim Lyngsø X X

1994 Poul Børge Tovgaard X X

1995 Poul Børge Tovgaard X X

1996 Ib Sørensen X X

1997 Poul Børge Tovgaard X X

1998 Poul Børge Tovgaard X X

1999 Per Eriksen /Martin Jørgensen X

2000 Dorthe Østergaard og Poul Børge Tovgaard X X

2001 Poul Henning Nielsen X X

2002 Poul Henning Nielsen/Martin Jørgensen X X

2003 Martin Jørgensen X X

2004 Martin Jørgensen Holdleder John Vestergaard X

2005 f.å. Jan Nielsen (Mini) X

2005 e.å. Jan Nielsen (Mini) X

2006 f.å. Jan Nielsen (Mini) X

2006 e.å. Jan Nielsen (Mini) X

2007 f.å. Else Kærtoft Astrup X X

2007 f.e. Else Kærtoft Astrup X

2008 HOLDET TRUKKET UD - - - - - - -

2009 f.å. Dorthe Østergaard X

2009 e.å. Dorthe Østergaaard X

2010 f.å. Henrik Hansen X

2010 e.å. Henrik Hansen X

2011 f.å. Henrik Hansen X X

2011 e.å. Henrik Hansen X X

2012 f.å. Henrik Hansen X

2012 e.å. Henrik Hansen X

2013 f.å. Jørgen Nielsen X

2013 e.å. Jørgen Nielsen X

2014 f.å. Kenneth Frederiksen og Else Kærtoft Astrup (syvmands) X X

2014 e.å. Kenneth Frederiksen og Else Kærtoft Astrup X X

2015 f.å. Lars Løvig X X

2015 e.å. Lars Løvig X X

2016 f.å. Lars Løvig og Chili Chandrakumaran X X

2016 e.å. Lars Løvig og Chili Chandrakumaran X X

2017 f.å. Flemming Neesgaard - Flemming Lund X X

2017 e.å. Flemming Lund X X

2018 f.å. Kristian Kjær X X

1. HoldetRed. Else Kærtoft Astrup og Hanne Pedersen 2. Holdet
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Formænd gennem tiden i 
Ulbjerg Idrætsforening

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Hilmar Christensen
Niels Christian Nielsen Grøn
Christian Christensen
Søren Vestergaard Jensen
Søren Vestergaard Jensen
Kristian Sjømann
Kristian Sjømann
Knud Haubro 
Ejner Haubro
Kristian Sjømann
Kristian Sjømann
Kristian Sjømann
Kristian Sjømann
Sigurd Torp
Sigurd Torp
Kristian Sjømann
Kristian Sjømann
Martin Christensen
Martin Christensen
Søren Laustsen Jensen
Thorkild Gregersen
Søren Laustsen Jensen
Søren Laustsen Jensen
Jens Christian Skytte
Børge Haubro  
Børge Haubro
Svend Kjeldgård
Svend Kjeldgård
Svend Kjeldgård
Svend Kjeldgård
Svend Kjeldgård
Poul Erik Kjeldgård
Svend Kjeldgård
Svend Kjeldgård
Poul Henriksen
Poul Henriksen
Poul Henriksen
Poul Henriksen
Poul Henriksen
Poul Henriksen

Søren Peter Nielsen-Grøn
Søren Peter Nielsen-Grøn
Svend Pedersen
Svend Pedersen
Søren Peter Nielsen-Grøn
Søren Peter Nielsen-Grøn
Svend Pedersen
Svend Pedersen
Kurt Johansen
Kurt Johansen
Viggo Christensen
Viggo Christensen
Viggo Christensen
Niels Vendelboe
Niels Vendelboe
Svend Pedersen
Svend Pedersen
Svend Pedersen
Svend Pedersen
Svend Pedersen
Svend Pedersen
Svend Pedersen
Svend Pedersen
Svend Pedersen
Steen Bystrup
Steen Bystrup/ Viggo Christensen
Viggo Christensen
Viggo Christensen
Viggo Christensen
Viggo Christensen
Viggo Christensen
Viggo Christensen
Viggo Christensen
Viggo Christensen
Viggo Christensen
Viggo Christensen
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Jubilæumsfesten bliver afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter kl. 18.30 - Tilmelding nødvendig. 
Menuen består af 2 retter samt underholdning ved Nordens Dansemusik med sangerinde. 

Prisen for dette arrangement er 200 kr. 

Betaling ved tilmelding på Billetfix.dk/da/ulbjerg-if-75-ars-fest eller ved Købmand Skov. 
Der kan også tilmeldes til Viggo Christensen på vigdor@privat.dk eller 20 43 97 50 (betaling ved 

indgangen)

Ulbjerg IF’s 75 års Jubilæum
Fejres med stolthed lørdag d. 5. maj 2018

Alle er velkommen både nuværende og tidligere spillere, sponsorere, 
tilskuere og byens borgere!

Inviter dine gamle holdkammerater, trænere og andre med, så vi kan få 
spredt budskabet og fejret Ulbjerg IF med en ordentlig fest!

Program for dagen:
Kl. 10.00-13.00

Reception i telt ved stadion
Et lettere traktement til gæster

Mikrofodbold på stadion

Kl. 13.00
Jyllandsserie Kvinder Kamp

SUB09 – Tornby IF

Kl. 15.00
Serie 2 Herrer Kamp 

Ulbjerg IF – Møldrup/Tostrup IF

kl. 18.30
Fest i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter

FEST

I UKFC

KL. 18.30
Sidste tilmelding til Festen:
Lørdag d. 28. april.




