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VBI er glade for de mange sponsorer som støtter klubben
Sparekassen Vendsyssel – Arne Andersen, Vrå A/S – Nike
Sportmaster, Hjørring – Idrætscenter Vendsyssel – ENR Vin
Advokaterne Amtmandstoften A/S – Advokatfirmaet 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 – 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
Lely Center Herrup - KS Ejendomsservice – Lades Akupuntur
LBC Vinduespolering -Lerbjerg Græs & Have – Lindberg Larsen Blomster
MF Byg ApS - Malermestrene Kim & Ole Dissing A/S – Nybolig, Vrå
Mekaniker Kjeld Pedersen – Murerfirmaet Peter Juul ApS
Munkedal Entreprenørforretning og Aut. Kloakmester – Novabil A/S
Nymanns Tømrer & Snedkerfirma ApS – OK Benzin – Poulstrup VVS
Peugeot, Bilhuset Hjørring A/S – Revisionsfirmaet Tage Kielsgaard
Sejlstrup Entreprenørforretning A/S – Serritslev Autoværksted
Serritslev Murerforretning A/S – Sharp Center Aalborg – SuperBrugsen, Vrå
Sloth Entreprenør og Kloak – Staring Maskinfabrik A/S – Vejby Smedie & VVS
This’ Auto v/Mathias Villadsen – Tømrermester Christian Rytter ApS
Vendelbo Cykler – Vendia Forsikring – Vraa Dampvaskeri A/S – Vraa Højskole
Vrå Malerfirma – Vrå Maskinstation – Vrå Mørtelværk – Vrå Optik ApS
Vrå Varmesmedie – Vrå Varmeværk – Vrå-Tårs Køreskole
Aarup Auto - Ørnbøl's Kultur & Festcenter

Støt vore sponsorer, de støtter os

Velkommen til VBI-nyhedsbrev
– og glædelig jul og lykkebringende nytår.
Vrå er en imponerende by – en by i rivende udvikling på alle fronter, især indenfor
kulturområdet. Udviklingen giver fortsat stort potentiale for byens og lokalområdets
idræts- og foreningsliv.
I Vrå/Børglum Idrætsforening er vi fantastisk stolte af, at være hjemmehørende i Vrå og
af byens udvikling, og vi forsøger løbende igennem aktiviteten i vores forening, at tage
aktiv del i udviklingen af netop idræts- og foreningslivet. Senere i nyhedsbrevet kan I
læse meget mere om hvad der rør sig og hvad der aktuelt sker i vores forening.
Vores hjemsted er som bekendt Idrætscenter Vendsyssel, et imponerende center fyldt
med engagerede medarbejdere – og vi har de bedste og mest moderne idrætsfaciliteter. Der er stadig fuld gang i byggeriet på Stadionvej – i år er den nye, imponerende
hal nummer 3 taget i brug, og faciliteterne udvikles stadig. Inden længe står den nye
Vrå Skole klar til indvielse, hvilket vi alle har set frem til med stor forventning, og det vil
utvivlsomt betyde et endnu højere potentiale for udvikling af idræts- og foreningslivet.
Vi som idrætsforening sætter ualmindelige stor pris på samarbejdet med Idrætscenter
Vendsyssel, og på den udvikling der er sket de senere år – det er så godt for vores by
og lokalområde.
Vi har i Idrætsforeningen 3 aktive afdelinger; Fodbold, Håndbold og Volley/Basket.
Derudover startede vi sidste år VBI Krolf, som er et samarbejde med byens lokale
SOS-afdeling, og vi samarbejder løbende med byens øvrige foreninger om forskellige
aktiviteter, f.eks. Sommertons og Fastelavn, begge i Idrætscenter Vendsyssel i samarbejde med henholdsvis Vrå Gymnastik/Vrå Badminton og Børnenes Jord. Det er så
dejligt, at foreningerne kan samarbejde på tværs, til glæde for alle interesserede, og vi
er altid åben for muligheder og nye ideer til aktiviteter.
Vrå/Børglum Idrætsforening er baseret på en hel masse frivillige menneskers uundværlige indsats og arbejde. Vores forening er organiseret med en Hovedafdeling og
herunder afdelingerne; VBI Fodbold, VBI Håndbold og VBI Volley/Basket. Alle afdelinger med selvstændig budget/økonomi, og med hver deres bestyrelser og en masse
engagerede personer, som er dedikeret til udviklingen i afdelingen og dermed i foreningen som helhed. Hovedafdelingen er ansvarlig for større arrangementer og er ansvarlige for den overordnede økonomi i foreningen.
VBI-Nyhedsbladet på gaden igen
Forhåbentligt til glæde for alle i Vrå, udsender Vrå/Børglum Idrætsforening årligt et
nyhedsblad, der fremsendes til alle husstande i Vrå. Vi er stolte af indholdet og af kvaliteten, og vi håber meget, at du har interesse i at læse det.

Med antallet af medlemmer og omfanget af aktiviteten i vores idrætsforening, skal der
en kæmpe indsats til, for at få det hele til hænge sammen, ikke mindst økonomisk. I
VBI har vi VBI`s Venner, der årligt betaler et kontingent på 100 kr. Vi synes, at det er
rigtig billigt, og medlemskontingent herfra går til blandt andet finansiering af dette blad
samt til foreningens og afdelingernes ungdomsafdelinger. Vi ser desværre, at antallet af
medlemmer har været stærkt faldende igennem de senere år, hvilket er rigtig ærgerligt,
og derfor håber vi inderligt, at dette kan vendes – at vi kan få dig som medlem – så vi
kan vende medlemskurven for kommende år. Vi synes, at kontingentet går til et fantastisk formål og for hele året 2021 koster det 100 kr. for et medlemskab, som støtter
vores forening.
Du bliver medlem ved at overføre det årlige kontingent på 100 kr. for hele 2021 til konto
9070 1620090014 eller via Mobilepay på nummer 12845. Husk angivelse af navn +
adresse på indbetaling, eller se annoncen senere i bladet.
Idrætsforeningen vil sende en kæmpe tak til jer, der bidrager med medlemskab af VBI`s
Venner og om håb om fortsættelse, og samtidig takke alle vores mange sponsorer for
jeres uundværlige støtte, som I atter i år har bidraget med til vores Idrætsforening.

Tak

Fordi du er
frivillig

Vrå/Børglum Idrætsforening - afdelingerne
Som nævnt har vi i Vrå/Børglum Idrætsforening 4 selvstændige bestyrelser for; Håndboldafdelingen, Fodboldafdelingen, Volley/Basket afdelingen samt Hovedbestyrelsen. Alle afdelinger kører ambitiøst og er meget velfungerende, ansvarsbevidste og
selvstændige. Alle afdelinger har selvstændige regnskaber og budgetter, og der arbejdes hårdt og fokuseret, for at få det hele til at hænge sammen. Det går heldigvis meget
tilfredsstillende – men det kræver hårdt arbejde af mange frivillige.
Vi har i vores forening/afdelinger et formidabelt samarbejde og hjælper hinanden,
hvilket gør det til en fornøjelse at arbejde i VBI. Vi har et fantastisk og godt samarbejde
med Idrætscenter Vendsyssel og med det imødekommende og engagerede personale
i centret – en kæmpe tak for det.
Vi har en stor opbakning blandt utrolig mange frivillige. Der er mange, der giver en
hjælpende hånd, både med træning/instruktion men også med diverse praktiske
gøremål, f.eks. kørsel med ungdomsspillere, kagebagning, tidtagning og en lang række andre ting. Og så har vi jo Prebens Drenge – en pensionistklub under ledelse af
Preben Olsen. De mødes i Idrætscentret hver onsdag og yder en kæmpe indsats og
arbejder med renovering og vedligeholdelse, græsklipning, oprydning og udsmykning
mv., således at vores fælles faciliteter, som vi dagligt benytter i VBI, altid er vedligeholdt
og meget imødekommende for alle vores medlemmer og vore gæster.
Tusinde af tak skal yde til alle de frivillige, der dagligt bidrager i vores forening!
Har du interesse i vores lokale idræts- og foreningsarbejde, og kunne du tænke dig
på den ene eller anden måde, at bidrage til den fortsatte udvikling, så er der altid brug
for frivillige hjælpere. Meld dig meget gerne på banen. Der findes kontaktoplysninger i
slutningen af bladet.
Med disse ord vil jeg på foreningens vegne hermed gerne byde velkommen til denne
udgave af VBI nyhedsblad – som du forhåbentligt vil læse med interesse, og samtidig
overveje at melde dig ind som medlem af VBI`s Venner. Stort tillykke til de 3 medlemmer, som denne gang har vundet flotte præmier i årets lodtrækning. Se annoncen
senere i bladet.
Samtidig med ønske om en rigtig glædelig jul samt godt sportsligt VBI-nytår. Vi glæder
os allerede til 2021.
På vegne af Vrå/Børglum Idrætsforening.
Jacob Dissing
Formand for Hovedbestyrelsen

VBI Fodbold
2020 vil være et år, som vi alle vil huske som corona-året - Dette er også gældende
for årets fodboldsæson, som har været en usædvanlig en af slagsen. Vi var klar med
et par nye og spændende tiltag fra starten af forårssæsonen, men blev desværre
pludseligt bremset af Corona.
Vi havde virkelig set frem til, at alle vores trænere skulle informeres om de nye spændende tiltag fra vores ungdomsudvalg på en fælles standerhejsning for alle ungdomshold den 14. marts, men sådan skulle det ikke blive. Dette tiltag skulle igen forsøges
gennemført den 24. oktober, men igen blev det udsat pga. Corona. Så lige nu håber vi,
at vi må afholde arrangementet til foråret.
Det sportslige blev heller ikke gennemført på vanlig vis i foråret, men alle hold fik dog
mulighed for både at træne og spille kampe i juni måned, kun få hold takkede nej til
kampe, men alle vores hold kom i gang med at træne.
Fodboldskole
VBIs Fodboldskole i uge 29 blev i første omgang aflyst - igen på grund af Coronasituationen. Vi søgte i stedet en støttepujle, som resulterede i, at vi havde mulighed
for at afholde to dage med fodboldskolen. De to dage forløb rigtig godt med over
100 glade børn - Vi vil dog hertil nævne, at der afholdes fodboldskole i 2021, hvor
vi forventer, at det bliver dobbelt så godt, når vi desværre var nødsaget til at aflyse
fodboldskolen i år.

Årets turneringer
I efteråret fik vi heldigvis mulighed for at starte turneringen fra midten af august. Den
blev dog pludseligt aflyst igen i slutningen af oktober, men her var ungdomsholdenes
kampe afsluttet, og vores seniorhold manglede blot få kampe.
I efterårssæsonen fik vi startet tre nye hold op, hvor der dertil også kom et par nye
trænere til klubben. Thomas Bertelsen og Thomas Houen har med stor succes startet
træning for vores to yngste årgange (2014 og 2015), som har trænet hver onsdag
med mellem 10 og 20 fremmødte piger og drenge.
Klubben har fået pigerne fra årgang 2013 i gang med fodbold, og her har 9 piger
dannet et hold, som også har været tilmeldt turneringen. Holdet inklusive søskende
og forældre havde i øvrigt arrangeret en fælles tur i Fårup Sommerland her i efteråret.
Anne Rimer, Thomas Houen og Günther Vangsted træner pigerne, der i øvrigt træner
videre hen over vinteren med indefodbold om fredagen fra kl. 16 til 17.
I øvrigt har VBI fodbold fået et “Hyggehold”, som Johnni Knudsen og Morten Baadsgards tropper kalder sig. De har ivrigt trænet en gang om ugen siden efteråret 2019,
og de besluttede sig for at tilmelde et 7-mandshold til den netop afsluttede efterårsturnering. Ret modigt hvis man tænker på, at de fleste på holdet ikke har spillet
fodbold i 15-20 år. Men holdet hygger sig med både træning, kamp og en god 3.
halvleg. Holdet er meget interesseret i flere spillere, så hvis du kunne tænke dig at
spille fodbold og hygge dig med “Hyggeholdet”, så kontakt Johnni eller Morten.
Vi har nogle seje tøser fra årgang 2006, der ret suverænt vandt deres pulje i efteråret.
Stort tillykke til holdet - og trænerne Annika Rasmussen, Tina Munk Lundholm,
Morten Baadsgaard og Kasper Søborg.
Klubbens Old Boys hold spillede sig i efteråret helt frem til semifinalen i VM (Vendelbo
Mesterskabet). En ret stor præstation i A-rækken, som er den bedste række i
Old Boys. Holdet spillede i semifinalen 0-0 efter ordinær kamp, men efter 2x10 minutters forlænget spilletid tabte holdet desværre 0-1 til Sæby.
Klubbens højst rangerede herre seniorhold i serie 4 sluttede efteråret på en suveræn
1. plads, og rykkede dermed fuldt fortjent op i serie 3. Stort tillykke til det unge hold
og træner Glenn Vangsted.
Hvis du har spørgsmål til bestyrelsen eller godt kunne tænke dig info om træningstider
med mere, så er du altid velkommen til at sende en mail til fodbold.vbi@gmail.com

VBI Fodbold vil takke alle vores medlemmer, trænere, holdledere, frivillige, samarbejdspartnere og sponsorer for støtten og opbakningen i 2020.

Slutteligt vil vi gerne ønske alle en rigtig glædelig jul samt godt nytår.
På bestyrelsens vegne
Günther Vangsted
Formand fodboldafdelingen

Følg VBI på www.vbi-vraa.dk
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.
Søg på Vrå/børglum IF, Fodbold

Søg på Vrå/børglum IF, Håndbold

Søg på VBI Volley-, Basket- og Floorball

VBI Håndbold
Den nye sæson 2020-2021 er nu godt i gang. Sidste sæson blev desværre spoleret af
tidlig nedlukning af turneringen og dermed ingen mulighed for at komme til afsluttende
stævne for alle ungdomsspillerne, som vi ellers har tradition for. Nu er vi kommet i gang
igen, men Corona dominerer i den grad, hvad der må ske til træning og kamp.
I praksis betyder det en masse afspritning efter hver træning, og at der ikke må siges
tak for kampen spillerne imellem. Vi har også måtte indføre, at hver spiller medbringer
sin egen bold. Disse tiltag betyder ekstra arbejde for alle trænere i klubben. Og som det
kan læses i medierne, er seniorhåndboldturneringerne suspenderet indtil videre. Det er
muligt at træne for seniorspillerne, men med store restriktioner.
I VBI Håndbold følger vi de retningslinjer, der kommer fra Håndboldforbundet, men
man kan godt blive en smule bekymret for, om vi kommer til at miste en del spillere
med disse tiltag.
Det er dog positivt at myndighederne fortsat tillader fuld træning og kampprogram i
ungdomsrækkerne. Det er skønt at mærke den energi, der ligger i, at se spillere gøre det
der er lært til træning i kampene og få succes med det. I VBI Håndbold er vi også den
første klub i Nordjylland, som sammen med DGI Nordjylland har gennemført afholdelse
af stævne for de mindste årgange. Vi er selvfølgelig begunstiget af at have hjemsted i
det skønne Idrætscenter Vendsyssel, hvor der er god plads, men det handler også om
at udnytte det og gøre brug af centret. Det gjorde vi ved afholdelse af Max Total Håndbold stævne for 7-9 årige spillere, hvor der var gang i spillet i 3 haller. Udfordringen med
det er at få planlagt stævnet således, at der ikke er for mange personer samlet samtidig.
Stævnet var en succes, og vi ser frem til at være værter for flere stævner i denne sæson.
Coronarestriktionerne forhindrer desværre, at vi i traditionstro kan/kunne afholde Sjov
Fredag, Juletons samt julestævne. Men Vi glæder os til at afholde disse events igen
næste år.

I VBI Håndbold mangler vi spillere i flere årgange. Den udfordring står vi ikke alene med.
Naboklubberne har alle det samme problem. Vi har ikke tænkt os at give op, og med et
godt samarbejde med de øvrige foreninger i Vrå vil vi kæmpe videre for, at præsentere
håndbold for børn og unge, så de får lyst til at være en del af vores forening.
Vi må også sige, at vi er utroligt taknemmelige for at vores sponsorer ikke har svigtet
os – de er der alle, og det er endda lykkedes at finde nye.
VBI Håndbold er en klub for alle – det er ikke afgørende hvor god man er. Det handler
om at være med, og byde ind med det man kan.
Rigtig glædelig jul samt godt nytår.
På bestyrelsens vegne
Morten Svendsen
Formand håndboldafdelingen

Tillykk

e!

Vinderne af
lodtrækningen
Som vi plejer i forbindelse af denne folder, har vi
udtrukket tre vindere af diverse præmier.
Denne gang er præmierne 3 x festpakke fra H.C.
Andersens festfyrværkeri
Vinderne er:
Karina Østergård, Vrå
Svend Jensen, Vrå
Claus Brændgaard Sørensen, Vrå

Alle afdelinger i VBI starter
i 2021 med at bruge

VBI Volley- og Basketball
Den største nyhed VBI Volley/Basket kan præsentere i år, er uden tvivl, at vi igen har
fast basketballtræning. I uge 32 afholdt vi Basketcamp for 45 børn i alderen 9-15.
Campen forløb over to dage, og vores trænere Danilo, Malthe og Martin havde lavet
et hårdt og sjovt program med gode øvelser og kamptræning.
Siden da, har vi startet 2 hold op, både U13 og U15 drenge. Danilo træner U13 og
Malthe og Martin U15. U15 holdet spillede deres første kamp onsdag den 28/10, og
de vandt 66-22 over holdet fra Lundergård. Det var en rigtig flot start.
I sommerferien havde vi også volleysommertræning, der kørte hver tirsdag i fem uger.
Der var godt 30 børn igennem og der blev leget, øvet og spillet masser af kampe.
Signe, Julie og Frederik, vores tre trænere, stod for dagene og de er også fortsat som
trænere for både kids- og teenvolley.
I uge 47 afholder vi i samarbejde med skolen kidsvolleystævner for 2.-6. årgang. Det
bliver hver årgang for sig og uden gæster udefra, men vi glæder os til nogle gode
dage med masser af kampe og glade børn.
Danmarksserieholdet var også kommet rigtig godt i gang med sæsonen, men er nu
desværre lukket ned for en periode, indtil turneringen kommer i gang igen. De har i
år fået en rigtig dommerstol, hvilket har været efterspurgt i flere år, så vi glæder os
meget til at få gæster på hjemmebane igen.
Både børn og voksne i volleyball har i år fået nye spilledragter, som vores sponsorer
har hjulpet med at betale.
Rigtig glædelig jul og godt nytår ønskes I af os.
På bestyrelsens vegne
Karina Bay
Formand Volley- og basketafdelingen

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

Hovedbestyrelsen
Jacob Dissing
jacobdissing@hotmail.com
+45 24 47 98 57

Håndbold
Vivi Larsen
vbihaandbold@gmail.com
+45 21 80 07 21

Foreningskonsulent
Carina Bæk Pedersen
Bp.carina@gmail.com
+45 22 29 22 30

Volley
Karina Bay Christiansen
karinabay9760@gmail.com
+45 27 20 39 50
Fodbold
Günther Vangsted
fodbold.vbi@gmail.com
+45 22 66 59 49

Hovedsponsorer i VBI

