


VBI er glade for de mange sponsorer som støtter klubben

Sparekassen Vendsyssel – Arne Andersen, Vrå A/S – Nike
Sportmaster, Hjørring – Idrætscenter Vendsyssel

Advokaterne Amtmandstoften A/S – Advokatfi rmaet Dyrberg & Partnere A/S 
Algebekæmperen v/Michael Lyngby – AP Liften – Astorp Skilte & Reklame ApS 

Baggesen Begravelsesforretning og Stenhuggeri – BDO Hjørring
Brdr. Hosbond Brønderslev A/S – Byens Café – Dalsgaard Biler A/S

Danhatch A/S – Din Havemand v/Svend Peter Nielsen – EDC Danebo, Løkken 
Elektrikeren Nord A/S – ENR Vin – Entreprenør Mads Thomsen A/S

Erik Lytzen A/S – Firmaet Lars Kjærgaard – FR Reklame – Frisør Ingrid
Fårup Sommerland – Haircut – Hjørring Bilcenter A/S

Hjørring Bolig v/Leo Rasmussen – Hjørring Stilladsudlejning
Hundelev Murerforretning Tømrer ApS – Hæstrup VVS A/S
Jelstrup Varmeservice – JRK Service – Krone Vinduer A/S

KS Ejendomsservice – Lades Akupuntur – LBC Vinduespolering
Lely Center Herrup – Lerbjerg Græs & Have – Lindberg Larsen Blomster

Malermestrene Kim & Ole Dissing A/S – Mekaniker Kjeld Pedersen
MF Byg ApS – Munkedal Entreprenørforretning og Aut. Kloakmester

Murerfi rmaet Peter Juul ApS – Novabil A/S – Nybolig, Vrå
Nymanns Tømrer & Snedkerfi rma ApS – OK Benzin – Poulstrup VVS
Peugeot, Bilhuset Hjørring A/S – Revisionsfi rmaet Tage Kielsgaard

Sejlstrup Entreprenørforretning A/S – Serritslev Autoværksted
 Serritslev Murerforretning A/S – Sharp Center Aalborg – SuperBrugsen, Vrå

Staring Maskinfabrik A/S – Sloth Entreprenør og Kloak – Vejby Smedie & VVS 
This’ Auto v/Mathias Villadsen – Tømrermester Christian Rytter ApS

Vendelbo Cykler – Vendia Forsikring – Vraa Dampvaskeri A/S – Vraa Højskole 
Vrå Malerfi rma – Vrå Maskinstation – Vrå Mørtelværk – Vrå Optik ApS

Vrå Varmesmedie – Vrå Varmeværk – Vrå Murer - Bolig-Tjek ApS
Vrå-Tårs Køreskole – Ørnbøl's Kultur & Festcenter – Aarup Auto

Støt vore sponsorer, de støtter os



Velkommen til VBIs Nyhedsbrev

Lige så sikkert som det er juleaften den 24. december, og at vi siger amen i kirken, så 
sikkert er det også, at Vrå-Børglum Idrætsforening (VBI) hvert år ved denne tid udsender 
det traditionelle nyhedsbrev, hvor vi dels præsenterer os selv, og hvor vi dels fortæller 
nyt fra det år, der er gået og ikke mindst, hvad vi forventer der vil ske det kommende år.
I 2022 slap vi endelig ud af coronaens skarpe kløer og fi k mulighed for at drive idræts-
forening, som vi gerne vil med masser af aktiviteter for byens børn, unge og voksne.

Ny formand - tak til den afgående
Noget af det første, der skete i 2022, var, at VBI fi k ny hovedformand. På grund af 
voksende arbejdspres ønskede Jacob Dissing ikke at fortsætte for bordenden af
hovedbestyrelsen. I hans sted blev undertegnede valgt, og jeg vil gerne benytte denne 
mulighed for at sende en kæmpe stor tak til Jacob for et formidabelt arbejde, ikke 
mindst med at sikre at VBI med hjælp af de statslige kompensationsmidler kom igen- 
nem coronaen med skindet på næsen. Alle afdelinger kunne præsentere sorte tal på 
bundlinjen ved deres respektive generalforsamlinger, og det kan vi i høj grad takke
Jacob for.



Corona har mange steder i samfundet og ikke mindst i foreningsdanmark afsat et mar-
kant aftryk i form af færre medlemmer i foreningerne og store problemer med at skaffe 
frivillige til at hjælpe.

Medlemmer og frivillige
I VBI kan vi konstatere, at vort medlemstal stort set er det samme som før corona. Det 
er vi naturligvis stolte af, for det tyder jo på, at vi med en engageret indsats i vores tre 
afdelinger - VBI Fodbold, VBI Håndbold og VBI Volley/Basket - formår at tiltrække og 
fastholde medlemmerne med spændende tilbud.

Vi kan også konstatere, at de problemer, som andre har med at skaffe frivillige, praktisk 
talt ikke eksisterer i VBI. Vi glæder os over, at ikke mindst forældre er med til at tage 
ansvar og bakker op om arrangementer, som i sidste ende kommer deres egne børn til 
gavn. En stor tak for det. Frivillighed er en solid del af det fundamentet, som forenings- 
livet er bygget op på.

Hertil kommer en stor og fuldstændig fantastisk hjælp fra Prebens Drenge, som henover 
året løser en lang række praktiske opgaver, som foreningen får glæde af. Takken til dem 
kan heller ikke blive stor nok.

Venlig hilsen
Niels Henriksen
Formand for Vrå-Børglum Idrætsforening

På generalforsamlingen i februar overlod Jacob Dissing (th) formandsstolen til Niels Henriksen.



VBI inviterer til endnu mere samarbejde
I Vrå fi ndes fi re idrætsforeninger. Foruden 
VBI er det Vrå Gymnastikforening, Vrå Bad-
minton Klub og Vrå Tennis Klub. Tilsammen 
repræsenterer de fi re foreninger omkring 850 
medlemmer, men en analyse viser, at poten-
tialet er mange gange større. Ud fra en tanke 
om, at hvis de fi re foreninger i højere grad ar-
bejder sammen og markedsfører sig samlet, 
er der måske større chance for at forløse 
potentialet, inviterede VBI i forsommeren til 
et møde om netop samarbejde. Mødet blev 
afviklet i Idrætscenter Vendsyssel (ICV) 
med fl ot opbakning fra de fi re foreninger samt centerdirektør i ICV, 
Alex Rasmussen og foreningskonsulent Carina Bæk.

Sammen på Vrå Marked
På mødet var der bred enighed om, at et 
tættere samarbejde godt kan resultere i, 
at endnu fl ere børn og voksne i Vrå snører 
skoene og går til idræt. I første omgang blev 
foreningerne sammen med ICV enige om at 
vise fl aget på én stor stand på Vrå Marked, 
hvor rigtigt mange kom forbi for at deltage i 
sjove konkurrencer, få informationsmateriale 
og dermed blive klogere på de idrætsgrene, 
vi tilsammen står for. Ingen tvivl om, at vi vil 
gentage successen til næste års marked.

Sammen med ICV
Som et yderligere samarbejde indgår byens idrætsforeninger allerede sammen med 
Idrætscenter Vendsyssel i et samarbejde, der bl.a. betyder, at det er muligt for børn og 
unge at købe en klubdragt, der er fælles for alle foreningerne, lige som der er udarbej-
det fælles informationsmateriale. Endelig arbejder foreningerne også tæt sammen med 
foreningskonsulent Carina Bæk.

Samarbejdet med ICV er naturligvis fuldstændigt afgørende for, at vi er i stand til at 
drive vores idrætsforening. Og samarbejdet er forbilledligt. I VBI vil vi gerne benytte 
lejligheden til at sige alle i ICV tak for et forrygende samarbejde båret af gensidig res-
pekt og et fælles ønske om at tilbyde byens borgere en bred vifte af attraktive og sunde 
fritidstilbud.

Alex Rasmussen og foreningskonsulent Carina Bæk.
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Samarbejde med Vrå Børne- og Kulturhus
Med et helt nyt Vrå Børne- og Kulturhus fysisk 
bygget sammen med Idrætscenter Vendsys-
sel ligger det naturligvis lige til højrebenet 
at indlede et samarbejde på tværs af byens 
idrætsforeninger og de to institutioner. På 
fællesmøde i foråret var fl ere forslag var oppe 
at vende, og umiddelbart var der stor inte-
resse for et seks ugers forløb, hvor børnene 
får mulighed for at stifte nærmere bekendt-
skab med håndbold, badminton, tennis, 
gymnastik, fodbold og volley og basketball.

Forenings SFO
Herudover har foreningerne sammen med DGI, Hjørring Kommune og foreningskonsu-
lent Carina Bæk som praktisk tovholder gennemført projektet Forenings SFO. 

Det er DGI, der har søsat Forenings SFO, hvor børn i SFO kan træne idræt i forenings-
regi, mens de går i SFO. Unge trænere vil træne børnene med tilstedeværelse af en 
voksen ressourceperson.
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Tættere samarbejde med sponsorer
Som det ses på side 2 og på bagsiden i dette nyhedsbrev kan vi i VBI glæde os over, at 
rigtig mange af byens og områdets virksomheder vælger at bakke op om vores arbejde 
med sunde tilbud til Vrås borgere.

Vi har den glæde, at Sparekassen Danmark med hovedsæde i Vrå, fortsat bakker mas-
sivt op om VBI som hovedsponsor. Repræsentanter for VBI havde et rigtigt godt og 
konstruktivt møde med Lars Have, der er afdelingsdirektør i sparekassen i Vrå og re-
gionsdirektør Casper Nissen Larsen, hvor vi diskuterede det fortsatte samarbejde.

Tættere kontakt til hinanden
Kontrakten gælder for et år, mens tidligere aftaler har været gældende i flere år. Årsag- 
en er ikke, at sparekassen overvejer sit engagement, men at den korte aftale sikrer, at 
parterne holder en tættere kontakt til hinanden og i hvert fald mindst én gang om året 
mødes og drøfter aktuelle forhold.

Fra VBIs side er vi meget tilfredse med den nye aftale, og vi vil naturligvis gøre alt, hvad 
vi kan, for at opfylde kontrakten og glæder os til at benytte sparekassen som aktiv og 
kompetent samarbejdspartner også i det kommende år.

Den opbakning, som vores sponsorer viser, er fuldstændig afgørende for, at vi kan 
holde et højt aktivitetsniveau og fortsat udvikle VBI. Derfor arbejder vi også i øjeblikket 
med planer om at knytte endnu tættere bånd til vores sponsorer gennem flere årlige 
møder og sammen med ICV tilbyde fælles aktiviteter, både socialt og sportsligt.

Repræsentanter for VBI mødtes med Sparekassen Danmark for at drøfte fremtidigt samarbejde. Fra 

venstre er det Marianne Hansen fra VBI Håndbold, afdelingsdirektør i Vrå Lars Have, VBIs hovedformand 

Niels Henriksen, Katrine Bavnild fra VBI Volley/Basket, regionsdirektør Casper Nissen Larsen og Günther 

Vangsted, formand i VBI Fodbold.





Masser af aktivitet hos volley og basket
VBI Volley/Basket er idrætsforeningens mindste afdeling. Den kendsgerning afholder 
nu ikke medlemmerne fra at knokle løs til både træning og kampe.

- Det går rigtigt i afdelingen, understreger formand Karina Bay Christiansen.
Adi Stefanuca træner afdelingens to baskethold i U13 og U15. Træningstidspunkterne 
er mandag fra kl. 16.30-18.30 og onsdag fra k16.30-19.00. Begge hold spiller kampe, 
og de vinder.

Adi Stefanuca savner en hjælpetræner, så hvis du eller en, du kender, har lyst til at give 
en hånd med, er du mere end velkommen.

I volleyafdelingen er spillerne delt op i Kids Volley, som er for børn op til 6. klasse, og 
Teen Volley som er for børn fra 7. klasse og op til 18 år.

Hos Kids Volley er træningen lagt i hænderne på Emma Hansen og Hjalte Bavnild, 
mens Karina og Jacob Bay Christiansen træner de ældste.

Kids Volley træner onsdag fra kl. 15.00-16.30, mens de ældste ligeledes træner ons-
dag fra kl. 15.00-16.30 samt torsdag fra kl. 13.15-15.45.





Fodbold har medvind og mange nye tiltag
Nogle foretrækker at have medvind i 1. halvleg, mens andre helst vil have vinden i 
ryggen i 2. halvleg. VBI Fodbold oplever at have medvind det meste af tiden. Medvind-
en viser sig ikke nødvendigvis som point i tabellen men i hvert fald som en positiv 
udvikling i VBIs største afdeling.

- Som noget nyt har vi for første gang i 30 år stillet med et 11-mands hold hos dame- 
senior. Et hold af ganske unge spillere, hvoraf mange har været på efterskole og er 
kommet hjem igen. De kender hinanden og har det godt sammen. Desuden havde 
vi et 7-mands hold, der blev puljevinder, fortæller formand for VBI Fodbold, Günther 
Vangsted.

- Vi oplever yderligere stor positiv udvikling i vores pigeafdeling. Eksempelvis var der 
i 2020 5-6 piger til vores U10-hold. I den forgangne sæson kunne vi stille med to 
5-mands hold.

Hos mændene var tilmeldt to 
seniorhold. Serie 4 var ude i 
playoff-kampe om en plads i 
serie 3 både forår og efterår 
men manglede den nødven-
dige skarphed, så den står 
også på serie 4 til foråret. 
Desuden har VBI to 11 
mands oldboys hold og to 
veteranhold.

I ungdomsafdelingen har 
VBI hold med i samtlige 
årgange, helt ned til år-
gang 2018. I U19 mødte 
imponerende 25 spillere 
op til træning hver gang. 
Det er imponerende, 
fordi mange klubber har 
svært ved at stille hold i netop den aldersklasse.

Events
- I Uge 23 holdt vi fodboldweekend. Vi havde hos DBU Jylland søgt om, at alle vores 
hold kunne spille på hjemmebane i den weekend, og det blev en kæmpe succes. 
Seniorerne spillede fredag aften, hvor der var kolde fadøl og varme pølser fra grillen. 
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Lørdag var det ungdomsspill-
ernes tur, og vi havde til lej-
ligheden købt en hoppeborg, 
som blev en stor succes. 
Arrangementet blev så god 
en oplevelse, at vi gentag-
er den i 2023, understreg- 
er Günther Vangsted, der 
også glæder sig over, at 
VBIs fodboldskole i uge 29 
igen satte rekord med fl ere 
end 150 deltagere fra Vrå, 
Thise, Poulstrup, Hjørring 
og Brønderslev.

- Vi fi k masser af ros fra 
spillere og ikke mindst 
forældre, der hæfter sig 
ved, at i VBI stiller vi 
med voksne trænere, lige som det 
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er populært, at vi blander fodbolden med masser af sociale events og konkurrencer. 
Blandt andet er tilbuddet om overnatning i ICV Sleep Well fra torsdag til fredag en 
kæmpe succes, siger fodboldformanden.

Til cups i ind- og udland
Ugen efter havde VBI tre hold med 
til årets Dana Cup. U13 var et rent 
VBI-hold, mens U12 og U16 var 
holdfællesskab med Skallerup- 
Vennebjerg, som VBI har så godt 
et samarbejde med, at holdfælles- 
skabet nu er udviklet til et egent-
ligt klubsamarbejde.

U14 drenge deltog i Ramsing Cup, 
og her er ønsket fra VBI, at endnu 
fl ere hold deltager næste år.

U16 drenge deltog i uge 42 i 
den traditionsrige Limone Cup 
ved Gardasøen i Italien. Her 
mødte holdet spillere fra udenlandske klubber og fi k  
et særligt godt forhold til Corinthians fra Brasilien.

- Endelig er vi som partnerklub for AaB inviteret til superligafoldbold på Aalborg 
Portland Park. Vi var således 90 afsted til kampen mod Lyngby, fortæller Günther 
Vangsted, der tilføjer, at bestyrelsen i VBI Fodbold i øjeblikket arbejder med en 
spændende udviklingsplan for afdelingen. Et arbejde med nytænkning både sports- 
ligt og socialt samt uddannelse af samtlige trænere. Arbejdet foregår i tæt samarbejde 
med udviklingskonsulent Carina Bæk.
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Vinderne af lodtrækningen
Som sædvanlig udtrækker vi tre vindere blandt VBIs Venner.
Præmierne er denne gang to fl asker vin.

Og vinderne er: Carsten Nielsen, Jonna Andersen og Gert Frederiksen
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Håndbold på banen både nat og dag
Den er god nok. Mens de fl este formentlig vil tænke, at håndbold selvfølgelig er et spil, 
der dyrkes i en fuld oplyst sportshal, så er der fl ere af VBIs håndboldhold, der går på 
banen i de mørke timer. 

- Den 16. december inviterer VBI Håndbold nemlig til nattestævne i Idrætscenter 
Vendsyssel. Her er spillerne iført selvlysende trøjer, de spiller med selvlysende bolde, 
og selv stregerne i gulvet er selvlysende, fortæller formand VBI Håndbold, Joan Ander-
sen, der kan se tilbage på det meste af et år, hvor håndboldspillerne ikke blev tacklet 
bagfra af coronaen.

Sjov Fredag er de seneste seks år blevet afviklet to gange om året, og senest var der op 
mod efterårsferien 300 betalende, der morede sig i to idrætshaller, og 150 havde bestilt mad 
fra ICVs køkken. En kæmpe succes.

Damerne blev nordjyske mestre
En kæmpe succes oplevede VBIs 
bedste damehold også. Først blev 
de nemlig i sommer nordjyske mes-
tre i udendørs håndbold, og senere 
vandt de et stævne i Viborg.

Forinden havde fl ere ungdoms- 
hold i påsken deltaget i den tra-
ditionelle Puma Cup, hvor de ud 
over at få spillet en masse hånd-
bold også fi k lejlighed til at være 
sammen i døgndrift og dermed 
dyrke det sociale fællesskab 
endnu mere.

Siden 2009 har VBI sammen med Brønderslev IF og Ø., Brønderslev IF inviteret
til Vendsyssel Julestævne. Desværre måtte kampene de sidste par år fl øjtes af, 
inden de kom i gang, på grund af corona, men nu gen tages successen, når
ikke færre end 110 hold sætter hinanden stævne i to haller  i  Idrætscenter Vendsyssel,  
to  haller  i Brønderslev og i Østsidehallen i Ø. Brønderslev. Kampene afvikles den 28. 
og 29. december.

Trille Trolle håndbold for de helt små
- Som noget helt nyt i år har vi introduceret Trille Trolle håndbold for de helt små. 
Her møder omkring 25 børn op lørdag formiddag i lige uger og får således mulighed 
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for at stifte første bekendtskab 
med håndbolspiller, fortæller 
Joan Andersen, der desuden 
glæder sig over, at 400 til-
skuere havde indløst billet til 
at overvære Zulu HKs kamp i 
ICV mod et udvalg Vrå-hold. 
Forinden overværede 150 et 
foredrag med holdets træner, 
den tidligere landsholdsspil- 
ler Lars Rasmussen.

VBI Håndbold stiller til 
denne sæson med fi re se- 
niorhold - to hos herrerne 
og to hos damerne. Des-
uden er tilmeldt otte ung-
doms- hold.

Desuden indgår VBI Håndbold i et spænd-
ende samarbejde med Elitesport Vendsyssel (ESV) om ESVs U19 drenge. Her er hele 
28 spillere. ESV er et håndboldsamarbejde mellem Hjørring, Frederikshavn og Vrå. 

Spillerne træner tre gange 
om ugen - to af gangene i 
Vrå og én gang i Hjørring. 
De fl este kampe spilles i 
Idrætscenter Vendsyssel.
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VBI Håndbold var også en del afForeningsSFO i efteråret.
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VBI Håndbold bestyrelse. Bagest fra venstre er det ny
valgte

Louise Tryk og nyvalgte for
mand Joan Andersen. Forrest fra 

venstre Vivi Larsen, Morten Svendsen, 1. suppleant 
Elsebeth Rønbo 

Juul Jensen og Marianne Møller Hansen.







Endnu mere synlig i medierne
De fl este i Vrå ved godt, at der er noget, der hedder Vrå-Børglum Idrætsforening (VBI), 
men det skal ikke afholde os fra at gøre opmærksom på os selv. Hele tiden. Og dem, 
der er på Facebook kan også konstatere, at der fra tid til anden er tilfl yttere, der på 
det sociale medie har spørgsmål om, hvornår deres børn kan gå til volley, hvornår det 
næste hjemmestævne er i håndbold eller hvornår U7 spiller fodboldkamp.

Derfor skal vi huske at fortælle, når der sker nyt. Stor eller småt. For hver gang får vi en 
plads hos borgerne i Vrå.plads hos borgerne i Vrå.



Kontakt oplysninger
Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte de enkelte afdelinger, 
hovedbestyrelsen eller vores foreningskonsulent.

Hovedbestyrelsen Håndbold Fodbold
Niels henriksen Joan Andersen Günther Vangsted
mail@nordtext.dk Joan@ic-vendsysel.dk fodbold.vbi@gmail.com 
+45 24 42 22 69 +45 28 93 61 40 +45 22 66 59 49

Foreningskonsulent Volley
Carina Bæk Pedersen Karina Bay Christiansen
bp.carina@gmail.com karinabay9760@gmail.com
+45 22 29 22 30 +45 27 20 39 50

Foreningerne deler løbende nyheder og aktiviteter på Facebook.
Så vi opfordrer alle til at gå ind på Facebook og

”synes godt om” vores Facebook sider.

Vi er stolte af at kunne præsentere vores nye hjemmeside www.vbi-vraa.dk

Vrå/Børglum IF, Fodbold

QR til afdelingens facebookside

Vrå/Børglum IF, Håndbold

QR til afdelingens facebookside

VBI Volley-, Basket- og Floorball

QR til afdelingens facebookside

Vrå/Børglum IF, Hovedafdelingen - QR til afdelingens facebookside



Hovedsponsorer i VBI


