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FODBOLD: En gruppe foræl-
dre omkring FK Viborgs U13 
og U14-hold har i de seneste 
sæsoner haft stor succes med 
afviklingen af  et elitestævne 
for nogle af  landets bedste 
ungdomshold i de respektive 
årgange.

I år skulle stævnet, der nu 
hedder FK Viborg Elite Cup, 
så være nået op på hele tre år-
gange, U13, U14 og U15, men 
en lille måned før turnerin-
gen har arrangørgruppen  
aflyst U15-rækken.

»Det er med stor beklagelse, 
at stævneledelsen for FK Vi-
borg Elite Cup har besluttet 
ikke at gennemføre U15-stæv-
net i weekenden 31. januar til 
2. februar 2015. Baggrunden 
er, at det ikke er lykkedes at 
sammensætte en turnering 
med otte regulære elitehold. 
Stævneledelsen har ikke øn-
sket at gå på kompromis med 
hverken de deltagende holds 
fodboldmæssige niveau el-
ler stævnets afviklingsform. 
Sagt med andre ord har stæv-
neledelsen ikke ønsket at gen-
nemføre stævnet med færre 
end otte hold - og ikke ønsket 
at gennemføre stævnet med 
hold udenfor den danske top-
15,« lyder det på stævnets me-
get aktive facebookside, hvor 
man normalt kan se videore-
aktioner og liveopdateringer 
fra kampene.

Stævnet afvikles dog som 
planlagt for både U13 og U14. 
Og her er der deltagelse fra 
blandt andet FC København, 
FC Nordsjælland, Silkeborg 
IF, Esbjerg FB og Vejle B, hvil-
ket indikerer et højt sportsligt 
niveau. U13-stævnet afvikles 
fra den 16. januar til den 18.  
januar, mens U14-stævnet  

afvikles weekenden efter 
fra den 23. januar til den 25.  
januar.

Trods aflysningen af  U15-
rækken er der positive toner 
fra stævneledelsen frem mod 
2016-udgaven.

»Alle de kontaktede hold 
har udtrykt klar interesse i at 
deltage i FK Viborg Elite Cup-

pens U15 række i 2016. Stæv-
neledelsen for FK Viborg Eli-
te Cup vil derfor på et meget 
tidligt tidspunkt søge at sam-
mensætte en stærk U15-række 
til stævnet i 2016,« lyder det på 
facebooksiden.
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Elitestævne nøjes med to rækker

FK Viborg Elite Cup bliver afviklet for U13 og U14-hold, men U15-
rækken er blevet aflyst. Arkivfoto: Preben Madsen

KAMPKUNST: 50 piger og 
drenge i alderen 6-14 år deltog 
i dette års julelejr i Viborg Dai 
Ki Haku Forening på Marsk 
Stigs Vej. 

Programmet var på for-
hånd ikke kendt af  børnene, 
der dog tog rigtig godt imod 
et varieret program, hvor de 
både fik lov til at sparke og 
slå på puder og plethandsker,  
ligesom der var kamplege, ba-
lanceøvelser og samarbejds-
øvelser.

Stemningen og engagemen-
tet var i top, og instruktører-
ne kunne glæde sig over, at 
de ældste deltagere var rigtig 
dygtige til at hjælpe de yng-
ste, da der eksempelvis skul-
le leges Dai Ki Haku strate-
go udenfor. Den leg krævede 
nemlig både overblik og sam-
arbejde.

Senere var der også en leg 
udenfor, hvor der kom »over-
faldsmænd« med nissehuer, 
som børnene skulle forsvare 

sig imod.
Børnetræningen i Dai Ki 

Haku er som voksentrænin-
gen målrettet mod effektivt 
selvforsvar - selvfølgelig i bør-
nehøjde. Børnene lærer tek-
nikkerne på en alsidig måde 
og bruger dem i kamptræning 
med fokus på kontrol og præ-
cision. 

»Børn lærer på forskellig 
vis og i forskelligt tempo, og 
derfor er træningen tilret-
telagt på en sådan måde, at  

alle børn kan være med. Kam-
meratskab, flid og kampånd 
er dyder, som der vægtes højt 
i dai ki haku. Børnene bliver 
bedre og bedre til at mestre 
disse i træningen, og det gør, 
at de føler mere selvværd og 
selvsikkerhed i deres dagli-
ge liv udenfor træningen,« si-
ger advanced expert Torben  
Petersen som selv har tre 
børn.
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Succesfuld børnejulelejr i Viborg Dai Ki Haku Forening

En del af træningen foregik 
udenfor, da der blevet leget Dai 
Ki Haku-stratego. Privatfoto.er futsalstævne

Mange spillere er rigtig glade for futsal, da det minder mere 
om udendørs fodbold, men der er alligevel knap så mange, 
der tilmelder sig SIK’s turnering. Foto: Morten Pedersen

Der blev slet ikke afviklet pigerækker ved SIK’s 
stævne i juledagene, men et par pigehold var mødt 
frem og kæmpede i stedet i drengerækkerne.
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På folkebladets hjemmeside kan du se et web-tv-
indslag fra futsal-stævnet i Liseborghallen, ligesom 
der også er et billedgalleri fra stævnet.


