
niorafdelingen, har Union i lighed med
så mange andre klubber også proble-
mer.

- I flor havde vi et ynglingehold, men
det gik i opløsning. Vil1en til at betale
kontingent var ikke så stor, og det gik

io ikke. Vi har også haft et godt dren-
gehold, der gik i opløsning, fordi nogle
flyttede. Men vi satser meget på ung-

dommen, og vi forsøger at gØre det at-
traktivt at blive leder. Det lyder måske

banalt men en "trænerpakke" med ud-
styr fra Nike betyder meget, og vi gØr

også meget ud af at sende vore træ-
nere på kurser, så de kan udvikle 

sig

For Bo Sten Hansen gælder det også

om at tænke 

alternativt, 

når man ser
på brugen af fodboldklubben.

- Vi har haft lånt klubhuset til en skov-

børnehave, klubben kan være led i en

integrationsproces og den kan være

med til at forebygge det voldsom
ekspanderende problem med fedme
hlandt børn, siger Bo Sten Hansen.
Og ville meget nemmere,
hvis der i det mindste bare var en

kunstgræsbane.I

{: Fra §uperligaen Serie 3til
Jan Kalborg skiftede topfodbold ud med græsrødderne og elsker det

> AF NIELS RASMUSSEN

I

På et tidspunkt
stod menuen på

dansk topfodbold
i Hvidovre IE med
tusindvis af til-

skuere rundt omkring i Danmark. Nu
er det seriefodbold på lavt niveau i

Vigerslev Boldklub, med lidt slægt og
venner som vidner. Men det er stadig
rigtig sjovt.
Som 20-årig indledte Jan Kalborg sin
trænerkarriere. Det var i Hvidovre
KFUM. Senere blev det til en længere
årrække i Hvidovre IE der formåede
at rykke fra Danmarksserien helt op
i Superligaen. Så han har været med
der hvor det er allersiovest
Det blev også til nogle år i Greve IE

der rykkede fra Siællandsserien op i

2 division.
Med så valgte han at stoppe som træ-
ner for at satse mere på iobbet som
fodboldekspert hos Danmarks Radio
Som et supplement til iobbet som
skolelærer.
- Nu er bØrnene blevet store, og så

fandt ieg pludselig ud af , at der var
plads i kalenderen til at komme til-
bage på fodboldbanerne Jeg må ind-
rØmme, at jeg savnede at få græs un-
der fødderne, siger Jan Kalborg
I mange år har han holdt foredrag og
kurser for trænere i Hvidovre-området,
og en af hans gamle elever - Frank
Andersen - er nu træner i Vigerslev
Boldklub
- Så vi fandt ud af, at jeg kunne kom-
me i Vigerslev som konsulent og give

råd og dåd, og det er en fantastisk

positiv oplevelse, siger fan Kalborg,
der indrømmer, at han fik sig lidt af
et kulturchok efter mange år væk fra
fodbold på det niveau..
- Menneskeligt er det også meget
udviklende for begge parter. Ieg har
virkelig måttet erkende, at leg skal
skrue ned for blusset i nogle retnin-
ger, hvor jeg bare har været vant til et
helt andet niveau hos folk, der havde
fodbold som deres arbejde. Og spil-
lere og ledere i Vigerslev har måttet
hæve overliggeren i erkendelse af, at
der er nogle ting, der kan gØres meget
bedre uden at det er lig med at bringe
de store ofre. Når man er til træning
kan man io lige så godt yde en profes-
sionel indsats - selv som amatØr.
I Vigerslev Boldklub vil man gerne
spille efter systemet 3-5-2 og det
medfører i hvert fald. at der er nogle
wingbacker, der skal drøne af sted.
- I den forbindelse har 1eg fået indført
en ugentlig løbedag. Vigerslev har i

vinterperioden kun en grusbane en
aften om ugen, så om torsdagen har
vi indfØrt en fast løbedag Vi lagde ud
med 14 mand. Og vi har været oppe
på 32. Det var rekord I det hele taget
er der slået mange rekorder i Vigerslev
i denne sæson. Og for mig er det sjovt
at se den lydhørhed der er, når iee
åbner munden for at tale om f.eks.
taktik. Så kan man høre den berømte
knappenål falde til jorden, siger Jan
Kalborg.

Umiddelbart kan han ikke bedømme
om de fire-fem nye spillere i klubben
er en konsekvens af at han er med til

at forme holdet sammen med Frank
Andersen. Det er heller ikke så vigtigt
Det betyder mere at få skabt noget
sammen med den unge engagerede
bestyrelse.
- Det handler bl.a. om at få holdån-
den klarere frem og om hvordan man
opfører sig i en klub. Det er ikke god
opførsel at sætte sig ind i restauråh-
ten uden at være klædt om, slår Jan

Kalborg fast.

Radioiobbet betyder meget for ham.
Lørdag og mandag er han af sted til
kampe.
- Det vil ieg godt være med til at

EØre endnu bedre. Men jeg vil også
gerne bidrage til at hæve niveauet i

Vigerslev, så det er deiligt at se, at der
arbeldes på at placere kampene, så de
ikke kolliderer med mit radioarbejde,
siger han.

Efter 30 år ude på træningsbanerne
er det ikke der hans ambitioner ligger
1ængere.

- Til gengæld kunne iee rigtig godt
tænke mig at få et job som manager
eller sportschef feg synes, at ieg har
høstet så mange erfaringer der kan
bruges i den forbindelse, siger Ian
Kalborg.

Når det gælder lobbet har han sikret
sig, at han kan stoppe hurtigt.

Ieg har en kattelem, der giver mig ret
til at forlade proiektet, hvis der ikke er
den rigtige opbakning, så det er helt
op til spillerne, om vi skal fortsætte,
siger han.
r
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