
 

 

Ungdomsafdelingens beretning 2021 

I 2021 har vi endnu engang været udfordret af Covid-19 år Maribo Boldklub, ligesom 

alle andre steder i samfundet, men vi er kommet lidt frem ad trods alt. 

Det er rigtig svært at komme tilbage efter flere nedlukninger, vi mangler stadig 

medlemmer for at være på oppe i 2019 niveau, men vi har haft en positiv fremgang i 

2021 med ca. 15 nye ungdoms medlemmer på bundlinjen (ind og udmeldelses taget 

i betragtning), ikke vildt men godt at der ikke var tilbagegang trods alt. 

Vi har haft en ret gode både forårs og efterårs sæson i 2021, der har dog manglet en 

hel del socialt samvær, fælles ture og ingen lagkage turnering, men vi fik afholdt MB 

cup med sponsorat fra Lolland Bank, mange af vores hold har deltaget i en del 

stævner samt turnering naturligvis. 

Vores trænere og assistenter har klaret situationen helt utroligt flot, det har kæmpet 

for at holde sammen på spillerne og hinanden igen i år og det er faktisk lykkedes så 

fint at der er plus på medlemskontoen. 

 Vi har fået et par nye trænere og hjælpetrænere samt holdledere hen over året, 

hvilket gør os fortrøstningsfulde for indeværende sæson, samt at vi allerede nu har 

et par nye trænere klar til sæson 22/23, det er vores store håb at flertallet af vores 

trænere vil fortsætte fremover, vi har et par som stopper ved vi allerede nu, og dem 

har vi afløsere til. 

Vi mangler desværre en træner til U 11 drengene lige nu, og vi har desværre også 

haft et par uheldige oplevelser som vi godt kunne have undværet. 

Vores U16 hold var ude i slem modvind, og ja nærmest orkan, men vi fik Per Jensen 

til at overtage et meget amputeret hold, hvor vi rent faktisk kun havde 7-8 spillere at 

gøre godt med i efterårs sæsonen, hvilket betød at vi måtte trække holdet, som det 

ser ud lige nu er vi dog klat med et hold igen til foråret, efter en heroisk indsats fra 

Per Jensen. 

Maribo Boldklub siger tusind tak til alle trænere, assistenttrænere, målmands 

træner, konsulenter og holdledere for en fantastisk indsats i 2021. 

NFC aftalen som kun gjaldt topcenter samarbejde i 2021, har MB besluttet sig for at  



 

 

genoptage vores samarbejde for de lidt ældre spillere U13+ det ser umiddelbart ud 

som om at vi kan få mere ud af samarbejdet nu, end med den gamle aftale, derfor 

forsøger vi, vi kan til enhver tid opsige aftalen, hvis vi mod forventning ikke skulle 

være tilfredse. 

Vi har stadig 2 pigehold nemlig U11 piger og U14piger. Vi har engagerede trænere 

og assistenter i pige afdelingen og ser positivt på udviklingen af pigefodbold, da der 

også er tilgang i begge årgange, vi har en del små piger som vi satser stærkt på at 

kunne tilbyde et hold næste sæson hvis de holder ved. 

Vores store Piger/damer, måtte også en tur i græsset i foråret, hvor træneren 

pludselig rejse fra den ene dag til den anden, vi løser pt. opgaven med træning en 

gang om ugen, hvor Brian LH. støtter op om holdet, om vi kan stille hold til foråret 

ved vi ikke helt endnu. 

Søren Andersen er fortsat børn klubkonsulent i MB, Søren hjælper den ene trænings 

dag hos de yngste og den anden hos de næstyngste, om vinteren træner han et hold 

i Maribo hallerne, dette har fungeret udmærket igen i år. 

Det er et must for MB, at vores trænere altid har adgang til udvikling af deres 

kompetencer, hvilket vi igen i år har sørget for via C licens kurser i klubben, det er 

vores håb at alle vores træne får C licens som minimum, og at vi kan tilbyde 

udvikling til alle. 

Sct. Birgitta skole, og Blæsenborg skolen deltog i foråret i DBU projektet Hoved, 

kroppen, klubben som er virkelig godt, det kræver ikke så meget af MB, så jeg skal 

bare være der og åbne de 2 dage det kører, så styrer DBUs konsulenter slagets gang 

med hjælp fra eleverne, alt i alt super godt. 

Vi havde i uge 26 DBUs fodboldskole, for 29. gang, vi havde igen i år næsten udsolgt, 

der blev sponsoreret, mad og frugt fra Netto, Super Brugsen, Den gamle Bagrgaard, 

Menu og Bangshave. 

Brian var skoleleder og Martin Boesen var trænereleder. Mange af vore egne 

trænere var trænere og vores ungdomsspillere var assistenter. Superhyggelig uge og 

tusind tak for det. 



 

 

Brian fortsætter med fodboldskolen i 2022 uge 26, der er allerede åbnet for 

billetsalg og trænertilgang, kontakt Brian hvis i vil vide mere, eller kender nogen som 

har lyst til at hjælpe, enten som sponsor på mad eller en tjans på selve skolen ugen. 

Vi satser at der igen i år bliver fyldt op på skolen af vores egne spillere og trænere. 

Vi har i 2021 startet et nyt projekt med Maribo skole, Blæsenborg afd. hvor alle 

eleverne på hver årgang, på skift får en dobbelt lektion fodbold eller E-sport hver 

tirsdag, indtil nu har vi haft 2.+3.+4. årgang igennem, vi har 2 trænere på hver gang 

Kenneth og Marius, og der er 10 elever til E- sport, resten af årgangen spiller 

fodbold, det fungerer rigtig fint, der har dog været lidt udfordringer i forhold til 

Covid-19, men vi fortsætter og tager fat i 0.+1+6. årgang i 2022.  

DBU LF Fair Play stævnet Lollands Bank /Maribo Cup 19.september havde 25% færre 

hold end sædvanligt, men alligevel ca. 400 piger og drenge, et stort arrangement 

hvor vi igen fik stor hjælpe fra frivillige kræfter i klubben, både cafeteriadamer, 

spillere, trænere og husudvalg samt pigerne fra U14, tusind tak for indsatsen. Vi 

havde en helt fantastisk dag som vi igen i år har fået meget ros, både fra DBU og 

vores naboklubber for det flotte arrangement, tak til alle som er med til at få det til 

at lykkedes. 

E-sports afdelingen har været ramt af rigtig mange udfordringer, mest på grund af 

net forbindelsen, men også lit andre ting, vi har fået løst det meste og kan nu 

endelig tro på at det hele kommer til at fungerer optimalt i 2022, der er begyndt at 

komme medlemmer og der arbejdes ihærdigt på at få flere. 

I slutningen af året har vi hold en aften med fællesspisning for alle trænere og ledere 

i MB, vi var ca. 30. pers. til en rigtig hyggelig aften, hvor der også var en lille 

julehilsen til alle, jeg håber at det er noget der kan gøres permanent fremover ☺ 

I år søgte vi ikke MBs venner om penge, da vi igen ikke skulle på tur, og det har 

været meget usikkert hvad vi kunne tillade os at gøre, pga. Covid-19 , det kommer 

ikke til at ske igen. 
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