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Fodbold: U19 Drenge Vest:
Svendborg f.B-Varde IF: 1-1
(0-1)

Varde IF’s U19 Drenge skal
spille i 2. division, når tur-
neringen starter op igen.
Det blev en kendsgerning i
sidste spillerunde. Opryk-
ningen var allerede sikret,
inden vardenserne gik på
banen til kampen i Svend-
borg, da konkurrenterne til
fjerdepladsen i rækken, der
gav oprykning, Oure Fod-
bold Akademi og FC Sønder-
borg, begge tabte deres
kampe, og dermed ikke
kunne indhente Varde, der
lå på den vigtige fjerde-
plads. VIF kunne dermed gå
på banen I Svendborg og
spille uden nerver mod ræk-
kens suveræne tophold, og
gæsterne leverede da også
en rigtig fin indsats. I første
halvleg bølgede spillet frem
og tilbage, og begge hold
kom til gode chancer. Midt-
vejs i halvlegen kom forløs-
ningen for gæsterne, da Vik-
tor Hallum gjorde det til 0-1.

En stilling der holdt til pau-
sen. 

Udeholdet fik en skidt be-
gyndelse på anden halvleg,
og i det 7. minut udlignede
hjemmeholdet til 1-1. Det
tog lidt tid for vardenserne
at komme sig over udlignin-
gen, men efterhånden fik de
godt styr på begivenheder-
ne på banen. Sidst i kampen
mente VIF-spillerne, at der
blev begået et straffespark
imod dem, men dommeren
dømte ikke noget. Dermed
endte kampen 1-1.

– Det var en super hold-
indsats, men jeg vil godt
fremhæve forsvarsspilleren
Jakob Stoltenberg, midtba-
nespilleren Sten Hjørne-
gaard og målvogter Frede-
rik Svendsen. De leverede
alle tre en super indsats,
sagde Vardes træner, Henrik
Nielsen.

Han glæder sig naturligvis
over oprykningen og håber i
øvrigt på, at det kan give
nogle flere U19-spillere til
klubben, så der kan stables
to hold på banen. I øjeblik-
ket er der nemlig ikke noget
2. hold.

Fodbold: U17 Drenge 2. di-
vision: Kolding -Varde IF:
3-1 (0-1) 

Allerede inden kampen
imod Kolding Boldklub var
det en realitet, at Varde IF's
U17 Drenge også spiller i 2.
division, når turneringen
går i gang efter vinterpau-
sen. Dermed kunne varden-
serne gå på banen og spille
frit. Gæsterne bragte sig da
også foran 0-1 i det 10. mi-
nut ved Emil Damgaard ef-

ter flot forarbejde af Jonas
Bertelsen. Kort før pausen
fik en Varde-spiller et gult
kort og dermed en ti minut-
ters udvisning, og det blev
dyrt. 

Kort inde i anden halvleg
og inden den udviste Varde-
spiller kom på banen igen,
udlignede hjemmeholdet
nemlig til 1-1.

Derefter pressede Kol-
ding Boldklub på, og to gan-
ge inden slutfløjtet lykke-
des det for hjemmeholdet at
sende bolden i nettet, så
slutresultatet blev 3-1 til

Kolding. I slutfasen fil Var-
de-spilleren, der fil gult kort
inden pausen i øvrigt, et nyt
gult kort og dermed rødt
kort. 

– Et træls nederlag, men vi
kan altså glæde os over, at vi
alligevel bliver i 2 division.
Flere af vores spillere går ef-
ter at komme på klubbens
førstehold, når de bliver se-
niorspillere, så det er vig-
tigt, at de igen kan spille
ungdomsfodbold på det her
niveau, siger Jesper Simon-
sen fra Varde IF.

VARDE: Fodbold: 3F Ligaen
kvinder: Varde IF-Kolding Q.
Lørdag klokken 13.00.
Håndbold: 3. division kvin-
der: Team Helle-SGI Esbjerg.
Torsdag klokken 19.20. 
Tarm-Foersum-SIF Ansager.
Lørdag klokken 16.00.
Struer-Resen-Team Helle.
Søndag klokken 15.15.
Jyllandsserie kvinder: Var-
de HK-Vejen. Tirsdag klok-
ken 20.00.
Team Vest-Varde HK. Søn-
dag klokken 17.15.
3. division herrer: Mejdal-
Halgård-Varde HK. Torsdag
klokken 20.20. mini

Ugens 
sport

U17 Drenge bliver i 
2. division trods nederlag

U19 drenge op 
i 2. division

VARDE: – Hvis vi ikke får næ-
ring, så dør vi. Jeg håber, at
der kommer flere brugere til
de mange tilbud, som bib-
lioteket har, siger Lisbet Ro-
sendahl (V), formand for
kultur og fritid.

Med næring tænker hun
på åndelig næring, som nog-
le ensomme og ældre bor-
gerne ikke er forundt. 

Men det gør Varde Biblio-
tek i et samarbejde med

Boulevard-Bebyggelserne
nu noget ved. Projekt en-
somme ældre hedder pilot-
projektet, som har som mål
at få ensomme ældre til at
bruge de mange kulturtil-
bud, som Varde Bibliotek
står for. 

Og hvis der er behov, så
skal biblioteket lave nye til-
bud rettet mod ensomme
ældre. 

–Det er en af mine kæphe-
ste, at kulturen skal arbejde
på tværs. Jeg er drønglad og
meget tilfreds over, at bib-
lioteket tager over og gør en

forskel, siger Lisbet Rosen-
dahl.

At biblioteket tager et
større, socialt ansvar, skal
ses i lyset af den strategi,
som byrådet besluttede i
april. At kulturen skal gå
hånd i hånd med sundhed
og det sociale område.

Ikke ensomme nok
Bibliotekschef Karsten Rim-
mer Larsen fortæller, at de i
første omgang får en snak
med de potentielle, ensom-
me ældre. Og det går heldig-
vis ikke helt som beregnet. 

– Vi er i gang med at finde
de ældre. Vi regner med, at
der ikke er nok ensomme i
Boulevard-Bebyggelserne,
så det skal spredes ud til he-
le Varde by, siger Karsten
Rimmer Larsen.

Han ser det både som en
pligt og en fornøjelse, at
biblioteket skal få ældre en-
somme frem til hylden med
kultur.

– Vi er et folkebibliotek og
er et bibliotek for folk i alle
aldre. Vi skal være alsidige i
vores udbud, siger Karsten
Rimmer Larsen.

Biblioteket skal få ensomme 
ældre frem til hylden med kultur
Pilotprojekt: Varde Bibliotek vil sammen med Boulevardbebyggelsen forsøge af få fat i ensomme ældre.

Af Henrik Reintoft,
hre@jv.dk
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Ensomme ældre
■ Projekt ensomme ældre er født af Tænketanken Fremtidens
Biblioteker og er støtte af Velux Fonden med fire millioner
kroner. Ud over Varde Bibliotek, der får 140.000 kroner i støtte,
deltager Ikast-Brande, Slagelse og København.
■ Målgruppen for projektet er folk ældre end 50 år og på over-
førselsindkomst eller med en anden etnisk baggrund end
dansk. Folk over 60 år, der bor i en seniorbolig. 
■ Tovholder er Jane Hansen fra Varde Bibliotek og sekretari-
atschef Maria Ladegaard-Pedersen og projektmedarbejder Kent
Ager fra Boulevard-Bebyggelserne. 

Af Klaus Hansen

Af Klaus Hansen

SKOVLUND-ANSAGER: Sæ-
sonens første store hånd-
boldstævne fyldte Skov-
lund Ansager hallen i week-
enden. SIF/AIF var værter
ved et stort hjemmestævne
med fem kampe, hvor U-14
pigerne lagde ud, dog med
et nederlag til Hodde-Ti-
strup CØ-05.

Bedre gik det 3. divisions
damer, der forlod en spæn-
dende og velspillet kamp
uafgjort. 

Herrerne i serie 1 klarede
sig også godt og vandt med
et enkelt mål over Varde HK.
Og damerne i serie 2 gik ud
som sejrherrer fra kampen
mod Bryndum.

Dagens sidste kamp var
serie 2 herrer, der tog imod
lokalrivalerne fra CØ-05.

Det var en intens og til ti-
der hårdt spillet kamp med

spænding til sidste fløjt, der
gav SIF/AIF sejren.

Tak til frivillige
Samtlige kampe blev under-
støttet af musik, kommen-
tator og et entusiastisk pub-
likum, der dagen igennem
gav atmosfære og stem-
ning. Til gengæld blev der
udtrukket præmier til med-
lemmer, og hele 12 vorden-
de og nybagte forældre på
seniorholdene blev ønsket
tillykke med blomster og
baby-klubtrøjer.

Håndboldudvalget vil i
denne sæson sætte fokus på
de mange frivillige, der gør
en stor forskel i klubben.
Der er pt 45 frivillige, og
fremover vil der hver må-
ned blive udtrukket en fri-
villig, som honoreres med
en lille erkendtlighed, for-
tæller klubben. ahe

Fuldt knald på håndbolden
Hjemmekampe:
Det var ikke kun på
banen, at engage-
mentet var i top
ved sæsonstarten i
Skovlund-Ansager
hallen.

Spillet på banen er i høj
grad hjulpet af mange fri-
villige hænder på sidelinjen.
Det vil klubben sætte mere
fokus på. Privatfoto


