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2019 var året, hvor der blæste ny vinde på Lemvig Ungdomsgård. Carsten Kristiansen havde valgt 

tidligere på året at takke af og give stafetten videre til den nye institutionsleder René Jeppesen. Det 

blev fra starten besluttet, at afviklingen af JM skulle foregå i samme ånd som tidligere. Hver en 

opgave til JM blev kigget efter i sømmene for at sikre, at bemandingen var fornuftig, og for at se, hvor 

man evt. kunne optimere. Der blev ændret i forhold til placeringen af et par aktiviteter, da man anså 

det for en bedre oplevelse for alle gæsterne til JM. 

Der skulle tages bestik af bemandinger på alle de forskellige poster, som kunne være lige fra 

diskoteksvagt, kioskansvarlig, indkvarteringsleder, nattevagt til stævneleder i en af hallerne. Alle 

poster skulle besættes, så Ungdomsgården kunne være klar til at modtage unge fra hele Danmark og 

Tyskland.  Halloween kørte på sidste vers. Hekse, trolde og andre genfærd havde søgt andre 

græsgange og havde overladt scenen til JM i Lemvig, hvor alle mand stod klar til at give deres gæster 

en god oplevelse.   

Den 1. november var dagen, hvor slaget skulle stå. Det var der, hvor alle forberedelser på og uden for 

fodboldbanen skulle stå sin prøve. Det var der, hvor medaljerne skulle hives hjem til klubberne, og 

hvor man skulle hædre de jyske mestre i indendørs fodbold 2019. 

 Som altid var man, fra Ungdomsgårdens side, 

spændt på tilmeldingerne fra klubberne. Var man 

mon gået hen og blevet metaltræt i klubberne rundt 

i Danmark og havde søgt andre tilbud? 

Tilmeldingerne til JM i Lemvig har gradvist været 

aftagende i de senere år. I 2015 var der tilmeldt 239 

hold. 2018 var det laveste antal på 196 tilmeldinger. 

Det viste sig dog, at de bekymrede antagelser var 

ubegrundede. Dette år var det lykkedes at vende 

kurven og få flere tilmeldinger. Det blev til et flot 

tal på 218 hold, som skulle dyste i dette års Jyske 

mesterskab nummer 53 i rækken. 

Lemvig Ungdomsgård holdt løbende deres hjemmeside opdateret i forhold til dette JM, så alle klubberne 

hele tiden kunne følge med i sidste nyt. Man kunne hente spilleplaner, holdkort og planer for de forskellige 

busruter.  JM-hæftet, som beskrev alle de aktiviteter og den forplejning, der foregik til dette JM 2019 var 

også tilgængeligt.  

Alt var på plads. Der var bestilt busser, haller, dommere, overnatningssteder, mad, svømmehal, præmier, 

diskotek og meget mere. Ambitionen var, at det blev et stævne med rammer, hvor klubber og ledere kunne 

opleve deres unge i sociale relationer med unge fra andre klubber. JM er et arrangement, der har skabt 

anerkendelse ud i alle klubber i Danmark. Et mesterskab kommer ikke ud af ingenting. Det kræver 

passionerede medarbejdere, som vil de unge og tænker ud af rammerne – Jysk Mesterskab i Lemvig 2019 er 

et godt bevis på, at I alle rundt omkring i klubberne gør en stor indsats og er med til at gøre en forskel for 

rigtig mange unge. Lemvig Ungdomsgård havde igen i år oplevet stor opbakning fra de lokale annoncører. 

JM i Lemvig er noget særligt. Det er et arrangement, der på mange måder samler Lemvigs unge, personalet 

på Ungdoms-gården og deres familier, som ofrer en weekend for at give de alle de fodboldglade gæster en 

rigtig god oplevelse. 
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Monki Sound giver den gas... 

 Lemvig Ungdomsgård havde i forbindelse med dette års JM igen 

valgt at invitere diskoteket Monki Sound, der skulle spille op til 

dans. Af praktiske årsager havde man valgt at flytte festen til 

gymnasiet. Rammerne var sat i forhold til en stor fest med en 

masse glade unge mennesker. Efter at alle gæsterne var landet på 

de forskellige skoler, blev håret sat, tandbørsten luftet, og det 

sidste nye skrig inden for tøjmoden blev præsenteret.  

For de, som havde andre ønsker i forhold til aftenen, havde 

Ungdomsgården igen i år tænkt flere sjove aktiviteter ind. Der var 

både rodeotyr og boksebold og andre sjove faciliteter. 

Ungdomsgårdens personale og frivillige stod alle vegne klar til at 

servicere alle gæsterne. Der var, trods omfanget af arrangementet, 

en utrolig ro. Dette tegner et gentagende arrangement med klare 

rammer og fuld kontrol i forhold til alle de mange arbejdsopgaver. 

På min vej rundt på skolerne fredag aften, stødte jeg i et par klubledere fra Fritidshuset Ellekær, Bispehaven 

- Århus. De var lige landet i Lemvig. De kunne fortælle, at de havde tilmeldt sig dette JM i Lemvig af en 

speciel årsag. De skulle fremme foreningsarbejde, og dermed også fodbold, i socialt belastede områder. 

Klubben var blevet sponsoreret gennem Get 2 Sport og DIF. Her var målet at få så mange unge piger og 

drenge som muligt til at interessere sig for sport.  Projektet indebar også, at forældrene blev involveret trods 

sprogbarrierer og fik oplevelsen af, hvad foreningsarbejde er i Danmark. Det kommer ikke af sig selv. Det 

kræver frivillighed fra børnenes forældre, interesse og engagement. Sammen havde de nu opnået, at de 

kunne præsentere flere hold til dette JM med nyt sponsoreret spilletøj fra DIF. Klubbens pædagog, Dennis, 

havde stået for planlægningen for turen til Lemvig. Han havde snakket med forældrene til alle børnene, så 

de vidste, hvad JM i Lemvig gik ud på. 2 af pigerne May og Farah på 14 år fra holdet kunne fortælle, at de 

havde glædet sig til at kunne spille til JM i Lemvig. De var glade for at være en del af projektet.  

Der var godt nok ikke blevet trænet for 

meget, men de havde bestemt sig for, at 

de ville nyde det og hygge sig. Pigerne 

havde aldrig oplevet at være til Cup med 

overnatning og så mange tilbud. Derfor 

glædede de sig meget. Begge pigerne 

kunne fortælle, at deres familier var vilde 

med fodbold. De havde været aktive i 

forbindelse med at hjælpe til med at få 

projektet med Get 2 Sport op at stå. Alle 

glædede sig til kampene og til at kunne 

spille i deres flotte nye spilletrøjer.  
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Overnatninger samlet fredag: 

2017: 1355, 2018: 1184, 2, 019: 1235 

Overnatninger samlet lørdag: 

2017: 797, 2018: 767, 2019: 711 

 

Senere på aftenen mødte jeg en flok 

friske drenge fra Kantorparken, 

København NV. Holdet bestod af 

Ismail, Diwash, Emmanuel, Bilal, 

Labib og Krish. De var alle 13 år, og 

dette var deres første JM. De kunne 

fortælle, at deres klubpædagog 

Yussef Ahmad havde introduceret 

dem for ideen med JM i Lemvig. 

De var også blevet informeret om 

alle de andre aktiviteter, så de 

glædede sig blandt andet til også at 

skulle prøve vand-diskoteket, som 

var lørdag aften. Drengene kunne 

fortælle, at de alle kom fra samme område og gik i samme skole. De trænede fodbold sammen fredag og 

søndag for at kunne være klar til JM. De havde snakket med deres pædagog Yussef omkring regler. 

Taktikken var, at de skulle spille med respekt, passe på 

temperamentet og alle skulle kende deres plads. De havde 

tidligere spillet i en anden turnering, hvor de havde fået en 2. 

plads. Derfor var ambitionerne høje i forhold til dette JM. De 

var klar over, at der var mange tilmeldte hold, men de ville gøre 

hvad de kunne for at få en medalje med hjem. Det havde været 

en super god oplevelse at lande i Lemvig. De havde allerede 

fundet nye venner og hyggede sig med diskoteket, som spillede 

god musik. De var klar på, at de skulle passe deres sengetid. De 

skulle nemlig tidligt op dagen efter for at spille første kamp.

  

Jeg fik en snak med en flok piger 

fra Unge miljøet, Bygaden 

Fredericia. Holdet bestod af 

Victoria, Freja, Andrea, Freya, 

Julie og Nicoline. De var i alderen 12 

– 13 år. De var kommet sammen 

med deres pædagog Jacob, som 

havde stået for at arrangere turen til 

Lemvig for dem. De måtte 

erkende, at det ikke var blevet til så 

meget med fodboldtræning. De var 

primært kommet for at hygge sig. 

Alle havde prøvet rodeotyren, og 

indtil videre lød rekorden på 12 

sek. Denne skulle helt sikkert slås, inden JM var slut. De var alle danseglade piger og kunne fortælle og vise, 

at de havde lavet en dans, der skulle vises hver gang, de scorede et mål.  
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Bestillinger til måltiderne: 

Lørdag morgenmad: 1112 

Lørdag frokost: 1026 

Lørdag aftensmad: 922 

Søndag morgenmad: 610 

De var spændt på, hvor mange gange de kunne få glæde af at 

vise den. Pigerne havde en super god oplevelse af JM og havde 

allerede fået flere gode venner. De skulle spille første kamp kl. 

09.54 lørdag, så de fik god tid til at vågne og blive klar til 

kampene lørdag. Da snakken faldt på vanddiskoteket lørdag, gik det 

op for pigerne, at de ikke havde husket badetøj. De blev dog 

enige om, at så var der noget at vende tilbage til i år 2020. Vi 

sluttede med at sige ”På gensyn”, for de var alle sammen sikre på, 

at de skulle til JM i Lemvig igen næste år.  

JM er stedet, hvor man kan møde en masse nye kammerater. Det er en bonus at kunne dyste i en sport, som 

mange godt kan lide. Målet er selvfølgelig at vinde en medalje. Hvis dette ikke lykkes, så er det turen til 

Lemvig værd alligevel. Klokken 24.00 sluttede diskoteket, og de unge rykkede ud på deres soveområder på 

de forskellige skoler for at gøre klar til at sove. Ungdomsgårdens 

nattevagter begyndte at gøre klar til natten på de forskellige skoler.  

Der skulle holdes opsyn, fejes og ryddes op i løbet af natten, så alt 

stod klar til dagen efter. Der blev forberedt morgenmad, som skulle 

være klar senest kl. 06.00, hvor de første klubber skulle i gang med 

dagen. De første hold skulle køres ud til de forskellige haller, hvor 

der var kampstart kl. 8.30. Der blev spist godt af morgenmaden, som 

var indkøbt på forhånd. 

Der skulle bruges en masse energi på fodboldbanerne, så derfor var 

det vigtigt, at man havde spist sig mæt nok til, så man kunne klare sig 

hen over alle kampene. 

På besøg i alle idrætshallerne   

Første kamp startede kl. 08.30 i de forskellige haller. Senere på dagen blev en del af finalerne inviteret ind til 

Lemvig Idræts- og kulturcenter. Stort set alle finalerne blev spillet i Lemvig, men på grund af de mange 

tilmeldinger måtte man fra Ungdomsgårdens side lade nogle af finalerne blive afgjort ude i hallerne.  

På turen i hallerne mødte jeg 

Sønderborg Ungdomsskole, som skulle 

spille alle deres kampe på stor bane i 

Nr. Nissum hallen. Træner og Pædagog 

Mohammed kunne fortælle, at han 

havde været med til arrangmentet i 10 

år. Han var selv startet som spiller på et 

af holdene til JM. Siden havde han læst 

til pædagog og haft forbindelse med 

ungdomsskolen alle årene. For ham var 

JM i Lemvig noget helt særligt. Han 

havde været til mange andre stævner 

over tid i hele Danmark. ”Der findes 

ikke et stævne, hvor der er så meget styr 

på tingene og så god en stemning som i 

Lemvig”, mente Mohammed.  
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Han havde 2 hold med, hvor det ene af holdene desværre var færdig 

med kampene og ikke var gået videre. Til gengæld var de det hold, 

som havde inkasseret det eneste ”gule kort” indtil videre. 

Holdet bestod af Anovar, Yossef, Isa, Gassam, Mohammed, Abdullah, 

Mustada og Jones. De var i aldren 13 – 16 år. Et par af drengene var 

kommet til holdet i sidste øjeblik. De var for unge til holdet men som 

Mohammed sagde, så havde han 3 regler. 1. Fremmøde, 2. Opførsel, 

3. Bold. Det vigtigste for ham var ikke at drengene var gode til at 

spille bold. De skulle vise, at de ville det ved fremmøde. De skulle 

opføre sig ordentligt og være en god kammerat. Bold kom til sidst. 

Derfor betød resultatet heller ikke så meget. Det vigtigste var, at alle 

havde fået en god oplevelse til JM. 

Alle drengene havde været vilde med diskoteket Monki Sound fredag. De glædede sig til, at de fik endnu en 

chance for at hygge sig med diskoteket lørdag aften, inden de tog hjem igen søndag morgen. 

Harboørehallen bød også på mange 

kampe lørdag. En af klubberne, 

som deltog var Düs fra Nibe. Jeg 

fik snakket med drengene fra hold 

1 + 2, som alle var færdige med 

kampene. Holdene bestod af 

Tobias, Anders, Elias, Axel, Cilas, 

Linus, Magnus, Marco, Jeppe og 

Jonas. De var i alderen 12 – 13 år. 

De var desværre ikke gået videre til 

finalerne. Det var blevet til for få 

vundne kampe Det gjorde dog ikke 

noget. Flere af drengene kunne 

fortælle, at de havde været med i 

flere år. Tobias havde været med i 

3 år og havde endnu ikke vundet en 

kamp ”Men det gør ikke noget, det 

er bare hyggeligt at være med” 

JM er bare en super fed oplevelse, for der er så mange tilbud uden for banen. Drengene havde bestemt sig 

for, at de skulle i vanddiskoteket senere. Det var gået bedre med pigerne fra klubben. De havde vundet alle 

deres kampe. Her håbede drengene, at der var chance for en medalje. De ville i hvert fald bakke op og heppe 

på dem til finalekampene, der skulle spilles senere i Lemvighallen.   

I Klinkbyhallen blev der kun spillet kampe for 

pigerne. Til forskel fra nedgang på tilmeldte 

drengehold gennem årene, har der vist sig en større 

interesse fra pigerne for at spille fodbold og deltage i 

blandt JM-arrangemnentet i Lemvig. I 2016 var der 

kun tilmeldt 45 pigehold. I 2019 kan JM mønstre 

samlet 65 pigehold. Det kan måske kædes sammen 

med pigelandsholdets succes, som har haft større 

fokus i medierne de sidste par år. Dette er en dejligt 

tendens, som forhåbentligt kan holde ved i fremtiden. 
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Et af holdene, som havde taget den lange vej til Lemvig, var 

Holme Rundhøj fra Århus. Nanna, deres træner og pædagog, 

havde været med til JM de sidste 3 år. Hun fortalte, at de havde 2 

pigehold med. De var desværre blevet ramt af sygdom, lige før de 

skulle af sted. De ville dog alle gerne afsted alligevel og tog en 

beslutning om, at det var vigtigere at deltage end at vinde. Derfor 

meldte de hold til med deltagere, som var for gamle. Det betød, at 

selvom de vandt kampene, gik de ikke videre pga. reglen om 

alderen på spillerne. Holdet bestod af Frederikke, Lorea, Marie, Clara og Sally. De var i alderen 10 – 12 år. 

Pigerne var selvfølgelig i første omgang lidt skuffede men forstod godt reglen. Det vigtigste var, at de var en 

del af JM igen i år. De kom fredag og skulle sove på Lemtorpskolen, hvilket var gået fint. Lokalerne, som 

var valgt til diskoteketet, virkede rigtig godt, fordi det gav mere ro til de andre børn på skolen, mente Nanna. 

Nogle af pigerne havde i år flere opgaver til JM, da de stillede op i både fodbold og Cheerleader. Alle var 

enige om at de trods deres små udfordringer, var med til næste års JM arrangement i 2020.  

Cup-spiller 

For hver årgang for både drenge og piger er der altid en spiller, der 

udmærker sig. De viser sig ved at have en evne til at se spillet 

bedre end de andre. De udmærker sig også ved altid at få sig 

placeret godt i forhold til enten at forsvare eller skyde mål. Den 

spiller bliver ved præmieoverrækkelserne honoreret med en flot 

pokal. I år lykkedes det Milas på 11 år at blive cup-spiller for sin 

årgang.   

Det var første gang at Milas havde været med til JM. Han har 

spillet fodbold, siden han var 3 år, og spiller til dagligt i den lokale 

klub FCK. Hele Milas’s familie går op i fodbold. Han har nydt at 

være med på holdet fra klubben Danalund. Det blev godt nok kun til 

en 2. plads og sølv for holdet. De spillede 9 kampe, hvor der kun 

var 1 uafgjort kamp. Det gjorde, at de ikke vandt guld i år. ”Det gør 

dog ikke noget, for så er der noget at vende tilbage for næste år”, 

mente holdet. Milas har hygget med holdet og hele klubben og ser 

frem til JM i 2020 og en 1. plads.  

Cheerleader 

Lemvig Ungdomsgård valgte igen i år 

traditionen tro sidst på eftermiddagen at 

rydde fodboldbanen for at give plads til 

dette års Cheerleader-hold. Man har 

gennem flere år fra Ungdomsgårdens side 

forsøgt at krydre fodbold-JM med 

inciterende danserytmer suppleret med 

nogle fantastisk akrobatiske og 

danseelskende klubfolk fra flere klubber i 

landet. Dette tilbud har man fra flere 

klubber taget imod og viste det ene flotte 

danseprogram efter det andet. Efter hver 

klub havde vist sit program, fik holdet en 

flot præmie, som man kunne hygge sig 

med.  
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Jeg fik mulighed for at snakke med Stenløse fritids - 

ungdomsklub, som forinden havde optrådt 2 gange ved årets JM. 

Pigerne kunne fortælle, at de havde trænet siden 1. september for 

at blive klar til dette JM. Flere af pigerne dyrkede gymnastik og 

showdans ved siden af.  Derfor kunne de bruge nogle af de tricks 

fra gymnastikken og dansen til deres optræden ved dette JM. De 

havde selv planlagt og forberedt hele deres optræden. Halvdelen 

var med til at optræde ved JM sidste år og havde brugt kritikken 

fra dommeren til at blive bedre dette år.  

De var landet fredag kl. 21.00, hvor der blev prøvet kjoler og 

trænet, så de var klar til programmet lørdag. Samlet havde 

klubben 5 fodboldhold med. Nogle af pigerne spillede også fodbold på hold ved siden af deres cheerleader- 

konkurrence. De var alle enige om, at de havde haft en super god dag, hvor de blandt andet havde heppet på 

deres fodboldhold. Det giver meget til klubben, da det styrker fællesskabet, når alle hepper på hinanden og 

bakker hinanden op. Resten af aftenen stod den på Pool Party og hygge. Alle var enige om, at de vil komme 

med et endnu bedre optræden næste år. 

 Vindere fra hele landet X 3 

Sidst på dagen var finalerne i hus, og man 

begyndte nu at kunne se, hvordan flere og 

flere kunne pryde sig med medaljer af 

forskelligt metal. Der var dog noget helt 

særligt i år, da et af Danalund’s pigehold 

endnu en gang kunne kalde sig JM-

mestre. Holdet bestod af Annika, Maja, 

Cille, Emma, Melina og Maja. De er i 

alderen 13 – 15 år. 

Sidste år var en del af holdet blevet nr. 2. 

Derfor var det en kæmpe oplevelse, at de 

i år kunne trække i vindertrøjen med 

guldmedaljen om halsen.  De måtte dog 

erkende, at de ikke havde trænet så meget 

sammen inden JM.  

Det var bare ligesom tingene gik op i en højere enhed, og alle på holdet bød sig til. De havde spillet 6 

kampe, og alle var vundet. Der var heller ikke blevet lukket et eneste mål ind, så de var meget tilfredse med 

sejren. Cille har vi tidligere mødt ved JM, hvor hun blev kåret som Cup spiller. Denne gang var hendes 3’ 

gang, så hun var meget godt tilfreds med sin indsats. Pigerne var helt enige om, at det endnu en gang havde 

været et godt JM i Lemvig med nogle gode kampe. ”Det er bare hyggeligt at være sammen med vennerne en 

hel weekend. Man kommer tættere på hinanden Det er i det hele taget et boost til klubberne at tage på sådan 

en tur”. Nu stod den på hygge og diskotek resten af aftenen. Alle var enige om, at de ville komme igen næste 

år og generobre deres JM-titel og hente guldet med 

hjem til Danalund.  

Afslutning  

Efter den sidste medalje var overrakt, var det tid til 

hygge og dans. Alle aktiviteter lå klar. Rodeotyren blev 

sluppet fri, badetøjet blev fundet frem til Poolparty og 
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Diskoteket ”Monki Sound” brød endnu en gang gennem lydmuren på gymnasiet og satte gang i festen. Flere 

af de nybagte, værdige Jyske Mestre viste stolt deres medaljer og JM-mester T-shirts frem under festen. 

Pædagogerne kunne undervejs i løbet af aftenen få en velfortjent kop kaffe og et stykke kage oven på et 

veloverstået program.  

Flere kunne, under kaffen, selv fortælle historier omkring gamle dage, hvor de havde deltaget i JM og 

vundet medaljer. Derfor var det noget helt særligt, at de nu kunne være med som pædagoger. De kendte 

udmærket alle de følelser, der løb gennem kroppen undervejs til et JM i Lemvig. Sidst på aftenen blev de 

sidste detaljer omkring hjemturen planlagt, så de var klar. 

Ved midnat slukkedes lyset fra diskoteket og de dundrende rytmer fra musikpulten. Tilbage var kun lyden af 

mobiltelefoner og deres ejere, der flittigt udvekslede snapchats med nye venner.  

Herefter gik turen til sovesalene, og for de flestes vedkommende varede det ikke længe, før stilheden 

sænkede sig helt. Næste morgen var der morgenmad og afgang. Tilbage stod en flok trætte – men glade 

medarbejdere fra Lemvig Ungdomsgård. Trætte – tja, det siger næsten sig selv. Glade – uden tvivl, for alle 

havde oplever den positive stemning fra de mange klubber.  

Indsatsen fra de unge og frivillige ved JM 2019 

Ungdomsgården har i mange år inddraget deres unge og frivillige voksne til det jyske mesterskab. 

Medarbejderne oplever med stor glæde, hvordan de unge vokser med det ansvar, de får. Det at se, hvordan 

de unge byder sig til og er med til at løfte et ansvar, det er mere værd end noget andet for den enkelte 

medarbejder og Ungdomsgården. Når man stadigvæk har mod på at arrangere Jysk Mesterskab i fodbold 

handler det om opbakning. Hvis man kigger på tilmeldingerne, er der en del klubber, som har været med i 

mindst 25 år. De danner grundkernen i det, JM er, og giver en ro til andre klubber og nye medarbejdere, som 

måske er med for første gang. Det har været en fornøjelse at se, hvordan man i klubberne er med til at tage 

det ansvar i forhold til de unge.  

Ungdomsgården sætter hver år en ære i at servicere deres gæster på alle måder. Det kan i nogle tilfælde 

handle om banale men nødvendige opgaver, som at hjælpe med at køre ned og hente pizza til en klub, som 

er landet 3 timer forsinket og med sultne og trætte unge mennesker. Det skal være godt for alle at være her. 

De unge er blandt andet med til at skabe en ro omkring hele arrangementet. Det, at man kan sige, at vi gør, 

som vi plejer, har vist sig at give alle en god oplevelse.  Alle gæster kan læne sig tilbage og opleve, hvordan 

de bliver guidet gennem endnu et JM, hvor der er styr på tingene. Vi skylder de unge og frivillige voksne en 

stor tak for deres vilje og evne til indgå i dette års JM-team. Uden dem var det aldrig lykkedes. Vi ses igen 

næste år første weekend i november. 

 

 

Tak for i år og på gensyn til JM i Lemvig 2020 
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