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Tjørring IF Fodbold, i daglig tale blot
TIF, er en forening, der ikke er helt ny,
men dog heller ikke tudsegammel. 

Det er heller ikke en forening, der en-
gang blev etableret, og så sidenhen har 
lagt samme sted, fungeret på samme 
måde, og for den sags skyld haft de sam-
me mål. Det er nemlig en klub i konstant 
forandring. 

Flere ting er dog stadig det samme, som 
da foreningen blev grundlagt lige efter 
krigen og tyskernes tilbagetog - helt 
præcis den 1.juni 1945. 

En af disse ting er viljen til fornyelse, 
viljen til at ville mere og ikke stagnere. 
Klubben har i sine nu 76 år gennemgået 
en stor udvikling, og er stadig den dag i 
dag på vej et sted hen. For én ting er sik-
ker, hvis vi ikke har et mål, så sker der 
ingenting. Derfor er det også vigtigt, at 
vi ikke hviler på laurbærrene for længe, 
når vores mål opnås, men at vi hurtigt 
sætter kursen mod nye mål. Det er det, 
der udvikler os som klub, og det er det, 
der gør os bedre i forhold til det, vi var 
engang

– hele tiden at have fokus og viljen til at 
gøre det bedre.

Da man den junidag i 1945 etablerede
klubben, var det ikke med hverken piger 
eller kvinder i kamp, i hvert fald ikke 
inde på banen. Sådan var det faktisk i 
mere end 40 år. 

I dag er billedet et helt andet, hvis man 
tager en tur hen over det nuværende 
baneanlæg på Gilmosevej. 

Klubbens medlemmer tæller i dag cirka 
40 procent piger/kvinder, og det er vi 
stolte af. I Tjørring har vi nemlig fokus 
på, at vi er et foreningstilbud for alle, 
det gælder selvfølgelig både piger, dren-
ge, kvinder og mænd, og det gælder i 

høj grad også i forhold til etnicitet, alder, 
religiøsitet, størrelse og så videre – i TIF 
er alle velkommen, og sådan skal det 
være.

Det er nu 10 år siden, jeg blev ”lokket”
til at tage kassererposten – ”det tager
maksimalt to-tre timer om ugen”, lød det 
dengang fra formand Søren Simonsen. 

Med posten som kasserer fulgte også en 
plads i bestyrelsen.

To-tre timer om ugen var nok lige i 
underkanten, men fortrudt, det har jeg 
aldrig. 

Der har ikke været et eneste år, hvor vi
ikke har forandret os, ikke et eneste år
hvor vi ikke har sat os nye mål, opnået
samt udbygget de fleste. Jeg er stolt af 
at være med til at udvikle så gammel en 
klub som TIF. Det er enormt givende at 
være med til at gøre en forskel, selvom 
jeg i det store puslespil blot er en lille 
brik

Vi er som en af lokalområdets største
foreninger godt klar over den sam-
fundsmæssige værdi, vi bidrager med. 
Samtidig er vi også bevidste om, at vi 
har et ansvar overfor de børn og unge, 
som vi har til ”låns” nogle få timer om 
ugen. 

Vi klæder dem jo ikke kun på til de kom-
mende kampe, men også til de kommen-
de år. Fodbold er som andre sportsgrene 
et spil med regler, strategi, tålmodighed, 
empati og rummelighed – egenskaber 
man ikke kun bruger med en bold ved 
fødderne – de er også brugbare og vigti-
ge i selve livet. 
Derfor er det også vigtigt for os, at dem, 
som kommer her, forstår, at vi alle er 
her på samme præmisser, vi er lige, og 
sammen skaber vi noget unikt. Vi har 
vores værdier, og dem er vi stolte af og 
værner om.

I dette magasin fortæller vi lidt om ”de 
gamle dage” – lidt om dem som får vo-
res fælles forening til at fungere i hver-
dagen, og om hvorfor vi aldrig bliver 
tilfredse. I skal læse om klubbens store 
profiler, om ”dem der altid har været 
her”, om de visionære, og ikke mindst 
lidt om fremtiden. 

I skal læse om hvorfor så mange lokale 
virksomheder støtter op om klubben, og 
om den udvikling der også har været på 
det kommercielle område. 

Som sagt har vi nu 76 år på bagen, det 
er vi ydmyge overfor og satser stærkt på 
også at være her til at kunne fejre 150 
år, måske ikke på samme adresse, nok 
helt sikkert heller ikke de samme men-
nesker, men med 100 procent sikkerhed 
i Tjørring og med plads til alle.

Kai Nørholm
Formand for Tjørring IF Fodbold

En klub med plads til alle      
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Fritidspasordningen gør det muligt for 
udsatte børn og unge at spille blandt 
andet fodbold på lige vilkår med kam-
meraterne – et vigtigt indsatsområde, 
fastslår fodboldformand Kai Nørholm

For Herning Kommune er det vigtigt, 
det er det også for Tjørring IF Fodbold, 
og mest af alt er det vigtigt, til tider livs-
definerende, for udsatte børn og unge.
Vi taler om fodbold og fællesskab – no-
get som mange udsatte børn og unge af 
økonomiske årsager ikke har adgang til 
på samme måde som jævnaldrende fra 
mere velstillede familier.

Med fritidspasordningen skaber Her-
ning Kommune muligheder og oplevel-
ser for disse børn og unge, og det er en 
ordning, som skaber store smil og mas-
ser af glæde hos alle parter.   

- Vi har et rigtig fint samarbejde om-
kring fritidspasordningen med Tjør-
ring IF Fodbold. En ordning som yder 
økonomisk støtte til fritidsaktiviteter 
for udsatte børn og unge – og vi har de 
seneste år oplevet en del genansøgnin-
ger, fortæller Michelle Marie Johnsen fra 
Herning Kommune.

Tager ikke slikkepinden igen 
Hun fortæller, at ordningen er udvidet, 
så den i dag rummer muligheden for at 
søge op til 2000 kroner årligt i op til tre 
år pr. barn, hvilket blandt andet dækker 
kontingent og klubdragt – derudover er 
det også muligt at søge tilskud til udstyr.

- Vores model er ikke en slikkepind, som 
vi tager igen – meningen er, at vi holder 
fast i børnene over en længere periode, 
men med tiden tager forældrene over i 
forhold til de økonomiske forpligtelser, 
hvilket lykkes fint i langt de fleste tilfæl-
de, siger Michelle Marie Johnsen.

Ridning og ishockey er to idrætsgrene, 
som er udeladt af fritidspasordningen, 
fordi der er tale om dyre fritidsaktivite-
ter, men når det kommer til fodbold, er 
mulighederne mange for udsatte børn 
og unge.

- For eksempel er det vigtigt, at disse 
børn og unge også får adgang til klub-
dragter, så de ikke skiller sig ud, når de 
møder op til fodbold, og som udgangs-
punkt er der ingen af kammeraterne, 

som ved, hvem der spiller fodbold på 
fritidspasordningen.

Alle er lige hos Tjørring IF Fodbold
Fodboldformand Kai Nørholm vakler da 
heller ikke – Tjørring IF er for alle – og 
han mener, at alle børn og unge med 
lyst til fodbold, skal have muligheden i 
Tjørring.

- Herning Kommune, Dansk Røde Kors 
og FCM Samfund er gode samarbejds-
partnere for os i bestræbelserne på at 
skabe økonomien til kontingent og ud-
styr for børn og unge fra socialt udsatte 
familier eller økonomisk dårligt stillede 
familier. Vi ønsker at være en klub for 
alle – uanset religiøsitet, seksuel orien-
tering, hudfarve, køn eller økonomisk 
baggrund.

Kai Nørholm har været med i bestyrel-
sen i 10 år, heraf fire år som formand, og 
han anslår, at cirka 50 børn/unge i den 
periode har haft glæde af fodboldlivet i 
TIF via fritidspasordningen.

- Når en spiller kommer til os på fritids-
pasordningen, orienterer vi den pågæl-
dende træner, så træneren er klar til at 
tage godt imod på præcis samme måde 
som altid. Vores erfaring er, at adgangen 
til fællesskabet ikke kommer via særlige 
hensyn, siger Kai Nørholm, som heller 
ikke fortæller andre i klubben, om en 
spiller er på fritidspasordningen eller 
normale betingelser.
- Fordi i Tjørring IF Fodbold er alle lige 
– uanset hvad – og derfor behandler vi 
også alle ens, for på den måde glider 
døren til fællesskabet let og smidigt op, 
siger Kai Nørholm.

CITAT
”Lærere, pædagoger og andre professi-
onelle voksne indstiller til fritidspasord-
ningen, og som kommune behandler vi 
ansøgningerne, så vi aktiverer flest muli-
ge børn og unge i fritiden”

Michelle Marie Johnsen, 
Herning Kommune   

Tjørring IF Fodbold og Herning Kommune 
nyder frugtbart samarbejde      
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Da FC Midtjyllands assistenttræner Kri-
stian Bach Bak debuterede, var der mere 
end 200 tilskuere – og Morten ”Duncan” 
Rasmussen har en fornuftig statistik på 
holdet. 

Danusan Sritharan og Hans Peter Riis 
sidder foran klubhuset med hver sin øl.
Sidste kamp er spillet for trænerduoen.

Det er slut.
Underligt, bliver de enige om.
Faktisk vildt underligt.

- Jeg kan huske, at vi sad og snakkede 
om, at det da ikke bare kunne stoppe. Vi 
blev nødt til at finde på noget, fortæller 
Hans Peter Riis.

I 1992 debuterede han, som i daglig 
tale kaldes HP, på Tjørring IF’s bedste 
mandskab, og han har været en del af 
klubben siden.
Danusan Sritharan er en yngre årgang, 
men han har som sin daværende træ-
nerkollega en rygmarvstatovering af 
TIF-logoet, så selvfølgelig stopper det 
ikke her.
Punktummet består i sommeren 2017 
af en hjemmekamp i Jyllandsserien 2 
mod Dronningborg Boldklub – 1-1 en-
der opgøret, og Tjørring IF slutter sæ-
sonen i god afstand til både top og bund.
Men den afgående trænerduo er ikke 
færdig med fodbold og TIF.

- Vi blev enige om, at vi ville lave et hold 
med gamle førsteholdsspillere, og det 

var vores eneste kriterie for holdet – 
man skulle have spillet på førsteholdet i 
TIF for at komme i betragtning, fortæl-
ler Hans Peter Riis.

Tjørring Allstars blev holdet døbt, og i 
dag bærer Hans Peter Riis og Danusan 
Sritharan titlen af holdejere, mens tid-
ligere førsteholdstræner Leif Johansen 
er tilknyttet som cheftræner – hvilket 
dog ikke betyder, at Allstars-spillerne er 
deciderede træningsnarkomaner.

- Nej, vi træner ikke. Overhovedet. Og 
det har vi aldrig gjort, slår Hans Peter 
Riis grinende fast, inden han tilføjer:
- Når vi spiller kampe, får vi som regel 
et par skader, så der er ingen grund til 
at udfordre skæbnen med træning.

Tjørring Allstars trådte ind i de officielle 
turneringer i serie 5, og i dag spiller 
holdet i serie 3 præcis som Tjørring IF’s 
andethold.

- Den gode historie er, at vi med tiltaget 
fik gang i mange TIF-spillere, som var 
stoppet i klubben, og det er fantastisk 
at opleve helt op til tre generationer af 
TIF-førsteholdsspillere på samme hold.
Helt uden problemer var det dog ikke, 
erkender Hans Peter Riis, for flere af 
spillerne på Tjørring Allstars var i be-
gyndelsen gode nok til at spille på klub-
bens førstehold, eller som minimum på 
andetholdet, så hvorfor i alverden løb 
de rundt på et lukket hold?

- Det havde vi en dialog om, men heldig-
vis fandt vi en løsning, og vi er meget 
taknemmelige for, at Tjørring IF giver 
plads til et hold som vores, siger Hans 
Peter Riis.

Trods en trup på 30-35 spillere kniber 
det til tider med at stille hold, specielt 
til udekampene, men den slags er der 
råd for.
-
 På et tidspunkt begyndte vi at snakke 
om at dispensere for manglende før-
steholdskampe, og her valgte vi lands-
holdserfaring, mindre kunne ikke gøre 
det, og siden har vi også godtaget spille-
re, som har haft en professionel karriere 
i udlandet, fortæller Hans Peter Riis.
Da FC Midtjyllands assistenttræner 
Kristian Bach Bak debuterede, var der 
mere end 200 tilskuere, og spillere som 
Søren Mussmann og AC Horsens-chef-
træner Jens Berthel Askou har ligeledes 
optrådt for Tjørring Allstars.

- Det har Morten ”Duncan” Rasmussen 
også – han har spillet en enkelt kamp 
for os – og han scorede seks gange …

Citat
”Kristian Bach Bak var vildt overrasket, 
da han fandt ud af, at Tjørring Allstars 
arbejder seriøst med egne dødbolde og 
dødbolde imod, men selvfølgelig gør vi 
det. Vi går jo op i det.”

Hans Peter Riis, holdejer

Ifølge Tjørring Allstars 
er træning groft overvurderet      
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Holbæk • Næstved • Ringsted • Roskilde • Slagelse • Herning • Holstebro • Horsens • Randers • Silkeborg • Vejle • Viborg • Aalborg • Aarhus • hessel.dk

Ejner Hessel A/S er autoriseret forhandler og serviceværksted for Mercedes-Benz.

Grøn omstilling 
på hvide plader.

Mercedes-Benz A 250e
Advantage aut. hatchback

Kontantpris 379.900 kr.*

· 262 hk (160 hk fra elmotor 
 + 116 hk fra benzinmotor)
· Op til 73 km på ren el
· Ladetid på helt ned til 40 min.
· Attraktiv Advantage-udstyrspakke.

Kontantpris 400.000 kr.*

Mercedes-Benz EQA 250e 
Advantage aut. 

· 100% elektrisk
· Rækkevidde op til 426 km
· Ladetid fra 10–80% på 30 min.
· Attraktiv Advantage-udstyrspakke.

Mercedes-Benz GLE 350 de SUV

Kontantpris 779.900 kr.*

· 330 hk (136 hk fra elmotor 
 + 194 hk fra dieselmotor)
· Op til 94 km på ren el
· Ladetid på helt ned til 30 min.

Attraktive plug-in hybrider og en SUV på ren el.
Hvis du føler dig lidt fristet, er du ikke den eneste. Faktisk overvejer hele 62%** af de danske bilejere, om deres næste bil 
skal være en elbil eller en plug-in hybrid. Det skader heller ikke, at de nye afgiftsregler nu også har gjort luksusklassen 
mere tilgængelig. Vi har i hvert fald solgt rigtig mange på det seneste, så skynd dig at booke en prøvetur på hessel.dk.

Book en prøvetur på hessel.dk og sæt strøm til dine bildrømme. 

Mercedes-Benz A 250e Advantage aut hatchback. Kontantpris fra 379.900 kr.* Forbrug v/bl. kørsel 14,6–15,3 kWh /100 km, CO2 23 g/km (lokalt). Mercedes-Benz EQA 250e Advantage aut. Kontantpris fra 400.000 kr.* Forbrug v/bl. 
kørsel 17,7–19,1 kWh /100 km, CO2 0g/km (lokalt). Mercedes-Benz GLE 350 de SUV. Kontantpris fra 779.900 kr.* Forbrug v/bl. kørsel 27,0–31,4 kWh /100 km, brændstofforbrug v/bl. kørsel 142,9–90,9; CO2 18–28 g/km (lokalt). Ved valg af 
ekstraudstyr påvirkes bilens strømforbrug og dermed rækkevidde. Strømforbruget og rækkevidden påvirkes desuden af faktorer som kørestil, terræn samt vejr- og temperaturforhold.1 *Priserne på alle bilerne er vejl. og kan variere. Der tages 
forbehold for fejl. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. 1WLPT målemetode. **Nielsen Car Group (11.2.21)



6 • Tjørring IF Fodbold

HVEDE

Du kan finde øl fra Borgs Bryghus hos vore forhandlere, 
men også direkte hos bryghuset. Det gode øl kan fra 

bryghuset også leveres i 2-liters ejerflaske og  
20 liters fustager.

Der arrangeres fysiske og virtuelle ølsmagninger,  
begge dele med rundvisning på bryghuset,  

og med brygmesteren selv som vært.

Vi kan hjælpe med løsninger til kunde- og/eller  
medarbejdergaver, øl med private labels,  

øl til firmafesten, til gade- og byfesten eller  
den private sammenkomst med familie og venner.

Med andre ord kan vi hjælpe med det meste omkring øl 
og gode, fælles oplevelser. Læs mere på vores  

hjemmeside, og kontakt gerne brygmesteren selv  
med dit ønske.

Din lokale producent og  
leverandør af godt specialøl

MOMHØJVEJ 68, Studsgård, 7400 Herning 
Mail: erik@borgsbryghus.dk | TLF.: 24 87 53 98

www.borgsbryghus.dk | facebook.com/BorgsBryghus

LokalBolig Herning ApS, Rolighedsvej 30, 7400 Herning, 
 tlf. 4070 7400, www.lokalbolig.dk

  Tina Andersen tlf. 2475 0004, ta@lokalbolig.dk     Troels Peters tlf. 2475 0003, tp@lokalbolig.dk

LokalBoligHerning

Skal du have solgt din bolig så har du brug for et engageret 
mæglerteam, som yder god og personlig rådgivning

4 dedikerede
og engagerede
mennesker...
...drevet af passion for vores fag og altid 
med ambition om at skabe de bedste 
re sultater for vore kunder.
FORDI vi lever os ind i dine bolig-
drømme og behov, og fordi vi tager os 
ordentlig tid 
til at spørge, lytte, forstå og forklare.
FORDI den gode, tætte dialog med vore 
kunder er af afgørende betydning for at 
komme i mål som aftalt. Og helst bedre 
end forventet.
FORDI vi gerne strækker os lidt længere 
end de fleste mæglere - alle ugens dage.
FORDI vi er lokale med et kæmpe-
stort L
- og fordi vi er kommet godt i mål med

bolighandler mere end 2.000 
gange før.

    Områdets laveste
procentvise afslag villaer  

   Markedets flotteste bolig-
præsentation af din bolig,
ALTID med rigtige video-
er på ALLE boliger

   Områdets korteste
liggetider på villaer

Kilde: Boligsiden, find mægler, solgte villaer
i 7400 de sidste 12 måneder (pr. 14-04-2021)
Kilde: Boligsiden, find mægler, solgte villaerKilde: Boligsiden, find mægler, solgte villaer

4 dedikerede
og engagerede
mennesker...
...drevet af passion for vores fag og altid 
med ambition om at skabe de bedste 
re sultater for vore kunder.
FORDI
drømme og behov, og fordi vi tager os 
ordentlig tid 
til at spørge, lytte, forstå og forklare.
FORDI
kunder er af afgørende betydning for at 
komme i mål som aftalt. Og helst bedre 
end forventet.
FORDI
end de fleste mæglere - alle ugens dage.
FORDI
stort L
- og fordi vi er kommet godt i mål med

bolighandler mere end 2.000 
gange før.

Mads Rud

Henriette Skouboe Tina Andersen

Troels Peters

Så er det os, du skal have fat i!
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Bruno Hansen glemmer aldrig sine år 
som træner i TIF, og det er forholdsvis 
let at forstå, hvis man kigger på resulta-
terne

Der er fest, og der er en god grund.
Fra en suveræn førsteplads er Tjørring 
IF’s bedste fodboldmandskab netop 
rykket fra serie 3 til serie 2, og den slags 
skal fejres.
Og det bliver det.
Vi er i slutningen af 1994, og Bruno 
Hansens første sæson som seniortræner 
i Tjørring IF slutter med champagne.
Undervejs i festen får cheftræneren 
serveret en cigar, som han naturligvis 
straks får liv i.
Da han er halvvejs, slukker han cigaren, 
hvorefter han slår på glasset.
Det er tid til tale.
- Jeg sagde blandt andet, at jeg ville ryge 
resten af cigaren, når vi rykkede op i se-
rie 1, husker en grinende Bruno Hansen.

Næste station: Serie 1
På det tidspunkt havde Tjørring IF al-
drig været i serie 1, og der var ikke ret 
mange, som havde fantasi til at drømme 
om serie 1-niveau.
Ikke engang i hemmelighed.
De fleste kiggede hovedrystende på 
Bruno Hansen, som sirligt placerede 
cigaren i klubbens pokalskab.
To år senere blev pokalskabet under 
stor bevågenhed åbnet.
Ud kom den halve cigar, den blev pla-
ceret mellem Bruno Hansens læber, for 
klubben var netop rykket i serie 1.
Med Bruno Hansen som cheftræner.

Flotte resultater efter træning 
uden bold
Bruno er direktør i Handelsbankens 
afdeling på Fredhøj i Herning, han er 
samtidig byrådsmedlem i Herning 
Kommune for Venstre, men fodbold og 
Tjørring IF har altid fyldt meget i Bruno 
Hansens tilværelse.
- Mine 10 år som træner i TIF er en 
tid, jeg aldrig glemmer. Hele klubben 
arbejdede med, og jeg kan huske, at jeg 
engang bad oldboys-spillerne hjælpe 
med at finde en god angriber til vores 
førstehold. Det førte til, at Alex Rasmus-
sen kom til os direkte fra Middelfarts 
danmarksserie-hold, fordi hans kæreste 
skulle i gang med studier i Herning, for-
tæller Bruno Hansen.

Han var en hård cheftræner i sin TIF-tid, 
og han forlangte meget af spillerne, ikke 
mindst fysisk, hvilket gav resultater.
I 1996 rykkede klubben i serie 1, og der 
ventede hård træning forud for debuten 
på et for klubben historisk højt niveau.
- Vi trænede uden bold i tre uger, og der 
var meget stille i omklædningsrummet, 
da jeg fortalte spillerne, at der ventede 
nye tre uger uden træning med bold, 
husker en smilende Bruno Hansen.

Stærk grundform gjorde forskellen
Der var dog en mening med ”galska-
ben”, for, som Bruno Hansen forklarede 
spillerne, ventede der TIF et tempo i 
kampene, som de aldrig havde oplevet 
tidligere.
- Jeg indledte med at rose dem for de 
første tre ugers hårde arbejde, og så 
sagde jeg til dem, at vi blev et af de 
fysisk bedste hold i rækken, hvis vi fort-
satte det hårde arbejde i de kommende 
tre uger.
Spillerne gjorde, som der blev sagt, og 
TIF-mandskabet rykkede direkte igen-
nem serie 1 uden at kigge sig tilbage.
- Jeg er ikke i tvivl om, at vores stærke 
grundform gjorde forskellen. Hvis kam-
pene ikke allerede var afgjort, så blev de 
det i de sidste 20 minutter, hvor vores 
fysiske overskud for alvor kom til sin 
ret. Det var en fantastisk følelse at se 
modstanderne gå ned i den sidste del 
af kampen, mens vi skruede lidt op for 
tempoet, siger Bruno Hansen, som i sin 

trænergerning lod sig inspirere af navne 
som Ove Pedersen og Kim Brink.
- Vi trænede dengang hårdere end di-
visionsholdet i Herning Fremad, og det 
var vildt at rykke op i serie 1, og året 
efter jyllandsserien, og oprykningerne 
ændrede klubbens mindset, husker Bru-
no Hansen.

Klubbens mindset ændrede sig
På det tidspunkt var TIF ifølge Bruno 
Hansen en breddeklub, en serie 3-klub, 
og det var både internt og eksternt, men 
to hurtige oprykninger skabte en ny 
hverdag for klubben og medlemmerne 
både på og uden for banen.
- Pludselig var der klubtræningstøj, 
tøjvask, og spillernes fodboldstøvler 
blev plejet i klubben. Håndklæder og 
shampoo blev ligeledes en integreret 
del af omklædningsrummet, så det duf-
tede en smule af ”semiprofessionelle” 
forhold, siger Bruno Hansen.
En mand som bærer TIF i sit hjerte, en 
mand som løftede klubben fra serie 3 til 
jyllandsserien, og ikke mindst en mand 
som knækker en cigar over i to.
Hvad gør man ikke for en oprykning?  

CITAT
”Da jeg i slutningen af 1980’erne og 
begyndelsen af 1990’erne trænerede 
ungdomshold i TIF, hørte klubben til 
blandt de 10 bedste i Jylland”
Bruno Hansen

Cigaren kom hurtigt ud 
af pokalskabet igen      

FAKTABOKS
BRUNO HANSEN OG FODBOLD
Træner i 12 år i alt
Fem år som ungdomstræner
i Tjørring IF
To år som træner for andetholdet 
i Herning Fremad
Fem år som seniortræner 
i Tjørring IF
På fem år flyttede Bruno Hansen TIF 
fra serie 3 til Jyllandsserien
De tre oprykninger blev sikret 
i 1994, 1996 og 1997
I 1995 og 1998 blev det til en 
tredjeplads i henholdsvis serie 2 
og jyllandsserien
TIF forvandlede sig i disse år fra 
breddeklub til en klub i toppen 
af jysk fodbold
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LAD OS HJÆLPE DIN VIRKSOMHED

MED DEN RIGTIGE EMBALLAGELØSNING

www.kde.dk

Hos KD Emballage lagerfører vi et både bredt og dybt 
sortiment af emballageprodukter.  Vi sammensætter i 
samarbejde med dig det helt rigtige emballagesortiment.    

Ring til os på 97 22 44 66 – vi er klar til at hjælpe med din 
vækst!

Emnestørrelse op til 2 x 3 x 6 meter

Stor kapacitet

Cypresvej 34-36    DK-7400 Herning   Tlf.: 97 22 07 36    

mail@hncoating.dk    www.hncoating.dk
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De blev kærester i 1958, og er stadig 
sammen. De byggede hus sammen i 
1960’erne, og de bor der stadig. De 
trådte ind i Tjørring IF i 1973, og de er 
der stadig. Ægteparret fra Tjørring er et 
symbol på alt det, fodbold kan og er

Hvis man siger Tjørring IF, er det stort 
set umuligt ikke at nævne Else og Hugo 
Riis i samme ombæring.
Hun er fra Skibbild, han er fra Herning, 
og i 1973 stemplede de for første gang 
ind i klubben, og de er der endnu.
Mere end fire årtiers frivilligt arbejde er 
det indtil videre blevet til for det 80-åri-
ge par, og ord slår ikke rigtig til, når be-
tydningen af Else og Hugo Riis’ arbejde 
og tilstedeværelse i TIF skal beskrives, 

men ord skal gøre arbejdet på vegne af 
et stykke midtjysk fodboldhistorie.

Når man taler i telefon med Hugo Riis, 
er Else en engageret medkommentator i 
baggrunden, men det gør kun gode ting.
For eksempel at der så er to til at huske 
tilbage på et langt virke i Tjørring IF, 
men først runder vi lige noget lidt op-
sigtsvækkende – Hugo Riis har nemlig 
spillet fodbold i en anden klub. Han har 
også været bestyrelsesmedlem i en an-
den klub.

Det lyder usandsynligt for TIF’ere, jeg 
ved det, men ikke desto mindre er det 
sandt.

- Else er fra Skibbild, og hendes tre 
brødre spillede fodbold der, så jeg var jo 
nærmest tvunget til at spille Skibbild IF, 
fortæller Hugo Riis smilende om sin tid 
i en klub, hvor han også nåede at lave 
bestyrelsesarbejde.

Parret købte i 1963 en byggegrund i 
Tjørring, til den nette sum af 6500 kro-
ner, og da børnene Lene og Hans Peter 
kom til, blev det med tiden mere prak-
tisk for Hugo Riis at flytte fodboldkarri-
eren til Tjørring IF.
Her spillede han frem til tiden som old-
boys-spiller, hvor karrieren dog fik en 
brat afslutning.

Fortsættes næste side

Klubbens ånd kommer 
blandt andet fra Else og Hugo Riis     
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Møbelhuset med den professionelle 
vejledning og de gode tilbud

Eli Christensensvej 39-43 · 7430 Ikast · Tlf. 97 15 26 22 
info.ikast@mobler.dk · møbler.dk Møblér Ikast moblerikast

Følg os

Anja V. Vestergaard
Privatrådgiver
avv@vestjyskbank.dk

Michelle Hostrup
Erhvervsrådgiver
mih@vestjyskbank.dk

Vi bakker op lokalt

Vestjysk Bank er stolt sponsor i mange foreninger og klubber 
i vores markedsområde, fordi vi tror på, at vi i fællesskab kan 
gøre en forskel. 

Vi bakker op om lokalsamfundet og områdets lokale for-
eninger, fordi vi ønsker at give vores bidrag til, at det lokale 
område fortsat udvikler sig som et aktivt og attraktivt sted at bo 
og arbejde i til gavn for alle, der bor i området. 

Kontakt os direkte eller på:
96 63 20 00 / herning@vestjyskbank.dk

 vestjyskbank.dk/herning

v/ Jan Hedelund
Orebygårdvej 12 . 7400 Herning

www.bltaepper.dk . Mobil: 20 97 47 65
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Tel. 97 12 27 00

www.blicher.dk

- På grund af en stor knokkel ude fra 
Ikast, siger Hugo Riis med glimt i øjet.
Han fik en hælskade, som krævede ope-
ration, og derefter sluttede den aktive 
fodboldkarriere.
Men Hugo Riis var ikke færdig med 
Tjørring IF.

Først gik han ind i byfesten, og siden har 
han blandt andet været holdleder, ung-
domstræner, seniorformand i fodbold-
afdelingen, medlem af sponsorudvalget, 
menigt medlem af fodboldbestyrelsen, 
han har passet baner, og han var i 10 år 
formand for fællesforeningen Tjørring 
IF. Plus det løse.

Det løse var blandt andet at arrangere 
kampe mellem oldboysholdet i TIF og 
udvalgte stjernehold med prominente 
navne som for eksempel Helge Sander, 
Ove Lyhne, Knud Engedahl, Bertel Haar-
der og Anders Agger.

- Det var simpelthen så sjovt, husker 
Hugo Riis.
Det løse kunne også være bygningen af 
det fine stadionhus, som stadig står på 
Hessel Arena – et byggeri som er skabt 
af en gruppe gode, frivillige kræfter i 
Tjørring IF.

- Det er jeg faktisk lidt stolt af at have 
været med til, for jeg har rigtig mange 
tommelfingre på hænderne, afslører 
Hugo Riis grinende.

Men nu skal det jo ikke kun handle om 

Hugo, for Else Riis er i Tjørring IF et 
ikon på samme niveau som sin mand.

Siden 1995 har hun vasket klubbens tøj, 
og i dag sørger hun fortsat for førstehol-
dets spilletøj – i en alder af 80 år.
Ofte hører hun kommentaren: Går du 
her endnu, når en af sønnens tidligere 
holdkammerater kommer forbi, og hun 
har om nogen været frustreret over 
Corona, fordi pandemien blokerede for 
hendes daglige gang i klubben, som hun 
holder så inderligt af.
Sådan er de, Else og Hugo Riis, og han 
modtog Byrådets Idrætslederpris i 
1994, mens Else i 2005 modtog SIKH’s 
fødselsdagslegat, hvilket begge gange 
fremkaldte mange anerkendende nik 
på baggrund af parrets store arbejde i 
Tjørring IF.

De tilhører begge en generation, hvor 
ydmyghed er naturligt, og i stedet ud-
trykker de glæde og taknemlighed over 
de mange år i den lokale fodboldklub.
- Alle de oplevelser, vi har fået. Alle de 
glæder og minder. Der kommer stadig 
unge folk forbi vores dør, og vi holder 
så meget af de mange fodboldsnakke, 
vi har haft og stadig har via Tjørring IF, 
siger Hugo Riis, som kalder klubben en 
lille, sund klub.

- Ånden i klubben skabes af de menne-
sker, som er i klubben, og det er dét, der 
gør TIF til noget specielt.

Han nævner selvfølgelig ikke noget om, 

at han, sammen med Else, har medvir-
ket til at støbe det fundamentet, som 
klubbens specielle ånd hviler på i dag.
Men det har de. I høj grad.

CITAT
”En dag, da jeg var ungdomstræner, kom 
en mor til en af spillerne hen til mig 
og sagde: Jeg er simpelthen så glad for 
dig …, for du har lært Lars at lægge tøj 
sammen”
Hugo Riis

 

FAKTABOKS

Kort om Else og Hugo Riis
Bosiddende i Tjørring
Parret bor stadig i det hus, 
de byggede midt i 1960’erne

Sammen har de datteren Lene og 
sønnen Hans Peter

De kan også glæde sig over 
fem børnebørn

Else brugte sit arbejdsliv 
i tøjbranchen

Hugo arbejdede som sælger 

Parret mødte hinanden i 1958 
til dilettant i Ørre

De har været sammen lige siden.
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Tjørring IF Fodbold og familien Ankersen har en speciel for-
bindelse, som ikke lader sig bryde – minderne er mange for 
en familie, som fortsat er dybt involveret i fodbold

Når Rasmus Ankersen er hjemme i Danmark fra sin base i 
London, overnatter han altid på Blomstertoften i Tjørring.
Her voksede han op, og forældrene er fortsat bosat i huset, 
hvilket giver ham gode forudsætninger for at gentage barn-
dommens mange cykelture mellem tre af barndommens vig-
tigste fixpunkter.
- Lundgårdsskolen, Tjørring IF og vores hus på Blomstertof-
ten er det, som står klarest for mig fra dengang, og jeg nyder 
stadig at cykle rundt mellem de steder, når jeg er hjemme, 

siger Rasmus Ankersen, som i dag er sportsdirektør i den 
engelske fodboldklub Brentford FC samt bestyrelsesformand 
hos FC Midtjylland – og i England kan Rasmus Ankersen og 
Brentford FC se frem til Premier League-fodbold i den kom-
mende sæson efter en sejr i play off-finalen mod Swansea.

Familien Ankersen og fodbold har altid rimet godt på hinan-
den, og sådan er det fortsat, da Rasmus’ bror Jonas er manden 
bag platformen TransferRoom, som flere store fodboldklub-
ber bruger ved køb og salg af spillere, og i virksomheden er 
familiens yngste søn Simon ansat.
- Hele min barndom brugte jeg stort set i Tjørring IF, og det 
var året rundt. Derudover husker jeg, at vi havde drabelige 
kampe mod Bytoften i gadehockey, siger Rasmus Ankersen, 
som var en del af en stærk årgang i TIF-historien.
- Specielt indendørs var vi gode, og vi var en håndfuld gutter, 
som hang ekstra meget sammen. Flere af dem møder jeg sta-
dig på MCH Arena.

Rasmus Ankersen skiftede som flere af sine holdkammerater 
til Ikast fS, hvor han også nåede at blive anfører, men i sin 
første seniorsæson røg korsbåndet.
- Så tog jeg en rygsæk på ryggen og rejste ud for at opleve 
verden, og da jeg kom tilbage, spillede jeg først danmarksse-
rie i Ikast fS, inden jeg vendte tilbage til TIF, hvor jeg var med 
til at rykke klubben op i danmarksserien, fortæller Rasmus 
Ankersen, som i sine første fodbold-år i TIF havde sin far som 
træner.

- Jeg har et specielt tilhørsforhold til TIF. Der er mange gode 
minder, og jeg føler mig forbundet med klubben. Tjørring vil 
altid være hjemme for mig, og jeg sætter stor pris på at cykle 
lidt rundt i byen, når jeg er hjemme. Præcis som dengang jeg 
var dreng.

Søren Ankersen, far til de tre brødre, nåede at træne alle sine 
sønner i TIF, og han ser stadig klubbens DS-kampe, når han 
har mulighed for det.
- Drengene ”fyrede” mig dog, da de skiftede til Ikast fS, siger 
Søren Ankersen grinende.
Han nåede også at træne hold, hvor sønnerne ikke var med, 
og i det hele taget blev det til mange træner-år på banerne 
ved Nordvesthallen.
Selv spillede Søren Ankersen sin fodbold hos Herning Frem-
ad, og han er et levende bevis på, at det faktisk er muligt at 
holde af begge klubber.
- Det gør jeg i hvert fald, og jeg ser også førsteholdet spille i 
begge klubber så tit, det er muligt for mig, siger Søren Anker-
sen, som ligeledes var med til at etablere TIF Cup, der i sine 
velmagtsdage blev afviklet i hele 13 haller i Herning Kommu-
ne.
- Vi bor stadig i Tjørring, og TIF betyder da rigtig meget for 
mig og hele vores familie. 

Rasmus Ankersen 
cykler stadig rundt i Tjørring     

AUTOSERVICE
Autoservice - dit lokale værksted i Herning
Hos Autoservice kan vi servicere og reparere alle 
bilmærker.
Vi udfører alle former for reparationer, forsikrings-
skader, klargøring til syn og service på din bil.
Vi er et lokalt værksted i Herning med professionelle 
mekanikere, der reparerer din bil.
Kom ind til Autoservice i Herning næste gang din  
bil skal på værksted. Vi tager os kærligt af den.
Du finder os på Åkirkebyvej i Herning.

AUTOSERVICE
Åkirkebyvej 11, 7400 Herning, 
TLF: 97215818, MAIL: autoservice.11@pedersen.mail.dk 

Fredag 07:30 - 15:00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Helligdage Lukket

ÅBNINGSTIDER
Mandag 07:30 - 16:00
Tirsdag 07:30 - 16:00
Onsdag 07:30 - 16:00
Torsdag 07:30 - 16:00
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Enggårdvej 12
7400 Herning

Mobil 2674 1702
mbjvvs@hotmail.com

Alt i VVS
VVS service
Blik
Ventilation
Sanitet
Tagrender

VVS-Firmaet 

Mogens Jensen ApS
Autoriseret VVS-installatør

Enggårdvej 12 • 7400 Herning

Royal Arena

ERHVERVSLIVET   
OG KULTUREN 
UNDERSTØTTER HINANDEN

THERESAVEJ 1 | 7400 HERNING | T: 9712 4611

SAMARBEJDE

Hafnia Hallen Nordvesthallen

Lalandia Søndervig

Sportscenter Herning

SG Huset Svendborg

Egtved SvømmehalKøge Idrætspark

Blue Water Dokken Esbjerg

Herning Isstadion

Royal Stage FrederiksborgCentret

Dejbjerglund EfterskoleFremtidens MCH Messecenter Herning

Gentofte Sportspark

Jyske Bank Boxen

c.c. contractor støtter sports- og kulturlivet i og omkring  
Herning. Det er vigtigt at  erhvervslivet og kulturen  
samarbejder, så Herning og omegn fremstår som en  
innovativ og handlekraftig by. En by som har meget at tilbyde.

Overvejer I også et kvalitetsbyggeri, så kontakt os  
– vi har mere end 50 års erfaring fra byggebranchen.  
Se mere på www.cc-contractor.dk

Sammenhold, samarbejde og viljen til at ville lykkes

Køge Idrætspark 

OK Plus er meget mere og 
andet end brændstof.

I vores butikker finder du en bred vifte af 
produkter og services, som tilsammen 

sikrer en høj standard på tværs af kædens 
butikker. Vi er specialister, både når det 

gælder mad- og drikkevarer, men også når 
det gælder andre services samt råd 

og vejledning.
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Basen var egentlig Kibæk IF, og Tjørring 
IF var en af ”hadeklubberne” – men i 
dag fylder familien til gensidig glæde et 
væsentligt og stort kapitel i sidstnævn-
tes historie 

De første fodboldrødder etablerede 
familien Spring i Kibæk IF, og det var 
dengang, begrebet ”hadeklub” opstod 
om Tjørring IF.

- Det bundede nu mest i, at vi oftest 
tabte til dem, for de havde mange gode 
spillere, afslører en smilende Flemming 
Spring. 

- I øvrigt kom jeg senere til at træne 
nogle af dem i både Ikast FS og Tjørring 
IF.

Flemming Spring har altid fulgt sine 
sønner tæt, han har trænet dem alle 
tre, både som børn, ungdomsspillere og 

seniorspillere, men det skyldtes nu ikke 
store trænerambitioner.

- Mine trænerjobs dukkede bare op. 
Jeg er autodidakt fodboldtræner uden 
egentlig træneruddannelse, så det har 
udpræget været learning by doing for 
mig. Sådan var det i Kibæk IF, og især 
mine fire år som træner i Ikast fS’ ung-
domselitemiljø gav rigtig god læring. 
Det samme gjorde rollen som senior-
træner hos Tjørring IF, forklarer han.
Han fulgte med tvillingerne Michael og 
Kenneth, da de som ungdomsspillere 
skiftede til Ikast FS, og her lærte de 
blandt andre ungdomskonsulenten og 

Tjørring-gutten Søren Mouridsen at 
kende.

Sidstnævnte forlod med udgangen af 
2000 Ikast fS for at blive JS-træner i 
Tjørring IF. På samme tid forlod Michael 
og Kenneth også klubben, og i første 

omgang var tanken et comeback i barn-
domsklubben Kibæk.

- Men så ringede Søren Mouridsen til 
mig nytårsaftensdag for at spørge til 
tvillingerne. Han ville gerne have dem 
til Tjørring IF, så vi aftalte, at han skulle 
sende et brev til dem, fortæller Flem-
ming Spring.

- Hvad fanden er det, sagde tvillingerne, 
da de så brevene med ”hadeklubbens” 
logo, men de endte dog med at prøve 
det af, hvilket Flemming Spring også 
opfordrede dem til. 

- Jeg kan huske, at Kenneth og Michael 
blev taget godt imod af de øvrige spille-
re i TIF og i den første tid mødte vi nog-
le fantastiske og engagerede klubmen-
nesker, fortæller Flemming Spring.

- Da jeg i 2006 overtog rollen som chef-

Familien Spring og Tjørring IF 
rimer perfekt på hinanden      
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Orebygårdvej 13 ∂ DK-7400 Herning ∂ Tlf. +45 97 13 71 33
konfAir@konfAir.dk ∂ konfAir.dk

KONFAIR ER DIN 
SAMARBEJDSPARTNER  
PÅ FILTRE TIL FILTRATION 
OG VENTILATION
Vi producerer og leverer energioptimerede filterkomponenter 
til branchens mellemhandlere,  anlægsbyggere og service
virksomheder. 

Vores erfarne sælgere sidder klar til at hjælpe dig  med ærlig 
og kompetent vejledning. Skal vi levere de næste filtre til din 
kundes ventilations eller filtrationsanlæg, så kontakt os i dag 
på tlf. +45 97 13 71 33 eller konfAir@konfAir.dk

  Professionel rådgivning
  Korte leveringstider
  Egenproduktion
  Leveringsevne på 98,5%

  Mere end 48 års erfaring
  Hurtig ordrebehandling
  Effektive svartider
  Kundetilpassede løsninger

VI TILBYDER DIG:

VI HJÆLPER DIG TIL SUCCES

Gl. Landevej 151 / 7400 Herning / tlf. 4456 3000

herningfredhoej@handelsbanken.dk

handelsbanken.dk/herningfredhoej

Bank
tæt på dig

I mere end 40 år 
har vi været sponsor for 

Tjørring IF Fodbold.
De seneste 35 år

som aktivt involveret. 

Vi sætter nemlig en ære i at have
en stærk lokal tilstedeværelse 

og langvarige relationer 
med vores kunder 

og samarbejdspartnere. 

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Bruno Hansen
Tlf. 4456 3013

Kenneth Spring
Tlf. 4456 3018

Thomas Mortensen
Tlf. 4456 3023
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træner for førsteholdet i Tjørring IF 
fulgte Lennart i tvillingernes fodspor. 
For ham handlede det primært om, at 
han altid havde ønsket, at spille på hold 
med sine brødre.

I mange år spillede TIF-mandskabet 
med brødrene Spring som en målfarlig 
fronttrio, mens Flemming Spring sty-
rede mandskabet fra sidelinjen. Det gik 
fornuftigt, som det hedder på midtjysk, 
og med Flemming Springs menneskelige 
kvaliteter og fine mandskabspleje endte 
opturen for ham og holdet i 2. division.
 
- Fællesskabet i Tjørring IF er unikt, 
og det var også dét, som katapulterede 
klubben op i 2. division. Vi var glade 
amatører, ingen fik noget for at spille, og 
sådan er det stadig. Dengang lykkedes vi 
med at skabe et miljø, hvor vi var seriø-
se til træning og kamp, og ”useriøse” på 
den gode og sjove måde uden for banen. 
Folk ville virkelig hinanden, husker 
Flemming Spring, som i 2009 blev kåret 
som årets serietræner i Jylland af Dansk 
Træner Union.
Flemming Spring er dog ikke typen, som 
falder på halen over sig selv – men som 
træner fokuserede han meget på at få 
mennesker til at fungere sammen, ikke 
mindst unge mennesker, og han var god 
til det.

Som Lennart Spring siger, har det været 
et privilegium, at han sammen med sine 
brødre har været så meget sammen 
med deres far om noget, de alle elsker 
højt.

- Med vores far som cheftræner var ros 
måske ikke det, vi fik mest af, i hvert 
fald ikke i andres påhør), men så fik vi 
det i stedet af vores assistenttræner, 
Hans Peder Riis. 

- Der er selvfølgelig en risiko ved at have 
sin far som træner, ikke mindst fordi 
min far og jeg ligner hinanden på nogle 
farlige områder – vi er lige stædige og 
principfaste, og det kan godt føre til lidt 
uenighed, fortæller Lennart Spring. 
For eksempel i sagen hvor Flemming 
Spring var cheftræner for Tjørring IF’s 
bedste mandskab i danmarksserien, 
som havde de tre sønner Michael, Ken-
neth og Lennart i truppen. Sidstnævnte 
meldte sig skadet i opstarten. En skade 
som far og cheftræner havde svært ved 
at få øje på, og i løbet af kort tid udvik-
lede det sig til, at de ikke talte sammen i 
en månedstid.

Lennart Spring blev heller ikke udtaget 
til de første TIF-kampe i danmarksse-

rien, og udsigten til en løsning var van-
skelig at få øje på, indtil Christa Spring 
som både mor og kone slog i bordet.
- Jeg kan huske, at mine brødre måtte 
agere mæglere mellem min far og jeg, 
fortæller Lennart Spring grinende

- Generelt har det været fantastisk, at vi 
som familie var sammen mange gange 
om ugen. 
Det har jeg virkelig nydt, og det er også 
det, jeg savner mest i dag, siger Lennart 
Spring, som også vidste, hvem han skul-
le ringe til, da han i 2014 blev tilbudt at 
overtage trænergerningen i Tjørring IF.

- Som den første ringede jeg til min far, 
derefter til Casper Johnsen, og så danne-
de vi et trænerteam sammen.
Han kalder sin far en speciel træner 
på den måde, at tilgangen til spillet var 
simpel, men alle kendte deres respekti-
ve roller på holdet, og så var Flemming 
Spring ifølge sønnen garant for et 
fantastisk fællesskab.

- For os tre brødre har det aldrig hand-
let om, hvor meget vi kunne drive fod-
bolden til, men derimod glæden ved 
fodbolden samt drømmen om en dag at 
spille på hold sammen. For os var ram-
merne perfekte i Tjørring IF, da vi her 
fandt et fællesskab med de samme vær-
dier, og den samme tilgang til sporten. 
Den stærke kultur kunne mærkes på 
tværs af afdelinger, årgange og køn, og 
blev ikke mindst båret af alle de frivil-
lige i klubben og omkring holdene, for-
tæller Lennart Spring, hvilket Flemming 
Spring nikker genkendende til.

Der er ingen tvivl om, at familien Spring 
fylder et både stort og flot kapitel i hi-
storiefortællingen om Tjørring IF, og på 
samme måde betyder klubben meget 
for dem.

- Michael rejste en del rundt i verden, da 
han var yngre, så han kunne have haft 
mange flere kampe, men hver gang han 
returnerede til Danmark, vendte han 
tilbage til Tjørring IF for at genoptage 
fodboldkarrieren. Michael har på trods 
af de mange rejser opnået 300 første-
holdskampe, fortæller Flemming Spring 
som symbol på, hvor vigtig TIF var og 
stadig er for familien. 

Det ses for eksempel også ved, at Ken-
neth Spring ejer kamprekorden i klub-
ben med 371 førsteholdskampe. Han 
kunne have haft endnu flere, hvis ikke 
et par familieforøgelser krævede nogle 
pauser fra fodbolden.

Flemming Spring er involveret som 
sportslig koordinator, Kenneth er fortsat 
med omkring førsteholdet og ungdom-
stræner, Michael spiller på Tjørring All-
stars, mens Lennart netop har indledt 
en pause fra rollen som assistenttræner 
på grund af familieforøgelse.

Familien Spring og Tjørring IF rimer 
perfekt på hinanden, og sådan har det 
faktisk været siden den dag, de mødte 
hinanden første gang.

FAKTABOKS

Familien Spring

Christa Spring
Alder: 67 år
Bopæl: Tjørring

Flemming Spring
Alder: 66 år
Bopæl: Tjørring
TIF-karriere: Cheftræner, 
midlertidig cheftræner, 
sportslig koordinator

Michael Spring
Alder: 38 år
Bopæl: Århus
TIF-karriere: Spillet 300 første-
holdskampe, aktiv Tjørring Allstars

Kenneth Spring
Alder: 38 år
Bopæl: Tjørring
TIF-karriere: Kamprekordholder 
med 371 førsteholdskampe og aktiv 
A-truppen, bestyrelsesarbejde, 
ungdomstræner

Lennart Spring
Alder: 32 år
Bopæl: Ikast
TIF-karriere: Spiller, cheftræner 
og assistenttræner 
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* Vejl. pris for skabe, 
sokkel og bordplade. 

Samvær -- er den 
nye luksus.
Mano er vores flagskibskøkken, som 
vi løbende har forfinet til perfektion. 
Køkkenet er indbegrebet af dansk design 
med enkelhed, gennemtænkte løsninger 
og uendelige muligheder. Mano fås i hvid, 
sort og mørkegrå og er et holdbart og 
bæredygtigt valg, som også vil skabe 
glæde for de kommende generationer. 

MANO SamtaleKøkken®

71.443,–*

Kvik Herning
Silkeborgvej 80, Herning
Tlf. 97 22 22 02
kvik.dk/herning

N.A. HAVESERVICE
DIN ANLÆGNINGSGARTNER 

I DET MIDTJYSKE

FLISERENS - HÆK 
TRÆFÆLDNING & STUBFRÆSNING

FLISEBELÆGNING - BESKÆRING 
VEDLIGEHOLDELSE

GRANIT - GRÆS - SNERYDNING

N.A. Haveservice - Gilmoseparken 89 - 20 29 37 09
info@na-haveservice.dk

LØSNINGER TIL 
PRIVATE OG ERHVERV

ALT HVAD VI GØR, 
SKAL SKABE MERVÆRDI 

FOR VORES KUNDER

HAMMERSHUSVEJ 14
7400 HERNING

99 75 25 50
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Hvis frivillighed skal forklares kort, kan 
det gøres ved at sige Kenneth Halberg 
– i Tjørring IF Fodbold har han i flere år 
engageret sig på mange forskellige må-
der – og han gør det fortsat 

Konstruktionen under Tjørring IF Fod-
bold er godt ingeniørarbejde.
Klubben hviler på et finmasket og struk-
tureret netværk af frivillige muskler, 
som gør det muligt for klubben at ånde 
og rumme fodboldglade børn, unge og 
voksne.

En del af konstruktionen hedder Ken-
neth Halberg, og han er et glimrende 
symbol på den frivillighed, der er et af 
Tjørring IF Fodbold’s mest vitale orga-
ner.

- Den lå til højrebenet – vi købte hus i 
Tjørring, og børnene gik i skole lige ved 
banerne, så det var naturligt for mig at 
træne børnene, siger Kenneth Halberg 
om indledningen på sit engagement i 
klubben.

Ingen stor spiller er gået tabt 
Han har en fortid i forsvaret, og derud-
over har han blandt andet været en del 
af Hjemmeværnet samt arbejdet med 
teambuilding som coach.
At han er en del af Tjørring IF Fodbold, 
er måske nærliggende, men dog ikke en 
selvfølge – for værdierne i en fodbold-
klub er vigtige for ham, og de er de helt 
rigtige i Tjørring.

- De sociale værdier svæver over alt 
andet, og det gælder hele vejen igennem 
klubben.

Derudover holder jeg meget af klubbens 
holdning om, at forældretrænere spiller 
en afgørende rolle i dagligdagen.
Selv var Kenneth Halberg ikke den store 
fodboldelsker i sine yngre år, og faktisk 
begyndte han først at spille fodbold i en 
sen alder i forhold til så mange andre.

- I begyndelsen var det bare firmabold 
og lidt serie 5, så der er ikke gået en stor 
fodboldspiller tabt i mig, siger han med 
et skævt smil.

Det er lige meget, 
hvor bolden ryger hen
Til gengæld holder han meget af at 

lære fra sig, undervisningselementet i 
trænergerningen, og i dag ser og spiller 
han også mere fodbold end tidligere i li-
vet, hvilket sker med stort engagement.

- Jeg engagerer mig i det, jeg laver, og 

sådan har det altid været, slår han fast, 
hvilket må siges at holde stik.

U5-spillere, U11/12-piger, serie 5-spil-
lere, ungdomsudvalget og Tjørring 
Allstars er bare noget af det, Kenneth 
Halberg beskæftiger sig med i klubben, 
og han elsker den store variation i til-
gangen til fodbold.

- U5-spillerne, som både er piger og 
drenge, er jo helt ligeglade med, hvor 
bolden ryger hen – for dem er fodbold 
glæde og leg – og det er virkelig sjovt 
at være en del af, slår Kenneth Halberg 
fast.

Ingen vejrmøller 
hos serie 5-spillerne
En skærende kontrast til de yngste fod-
boldben i klubben er de mandlige serie 
5-spillere i seniorafdelingen.
- Hos børnene er drengene ofte målret-
tede i forhold til at vinde, mens pigerne 
godt kan finde tid til at plukke lidt blom-
ster og slå vejrmøller.

- Men det med vejrmøller …, det er ikke 
så udpræget hos serie 5-spillerne, vel?

Kenneth Halberg griner, inden han for-
klarer, hvordan tilgangen er på seniorni-
veau, selv om det heller ikke er elitært.

- Serie 5-spillerne vil gerne spille og 
have det sjovt på samme tid. Det er no-
get med at få motioneret en smule, gar-
neret med lidt taktisk indsigt, og i TIF 
Fodbold har vi den store fordel, at serie 
5 træner sammen med serie 3, og det 
betyder, at der både er noget for dem, 
der vil lidt mere, og noget for dem, der 
mere kommer for det sociale, forklarer 
Kenneth Halberg.

En mand, som sammen med alle de an-
dre frivillige i klubben, skaber et unikt 
fundament for fodboldspillende børn, 
unge og voksne i Tjørring og omegn.

- Ét af klubbens kendetegn er, at mange 
giver en hånd med. Der er virkelig man-
ge mennesker, som giver noget ekstra, 
hvis de har tiden og lysten til det, og det 
er med til at skabe det miljø, man som 
frivillig gerne vil være en del af, siger 
Kenneth Halberg.

 

De sociale værdier 
svæver over alt andet      
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Han var der hele tiden, på fodboldbaner-
ne hos Tjørring IF, og i dag overrasker 
offensivspillerens fine karriere ingen 
mennesker i og omkring barndomsklub-
ben.

35.648 tilskuere er på plads i Parken 
den 4. september 2015.
Forude venter en EM-kvalifikations-
kamp mod Albanien, og landstræner 
Morten Olsen har en lille overraskelse 
med i sin startopstilling.
Pione Sisto er navnet - manden hvis 
forældre opførte en traditionel, syds-
udansk glædesdans på pressemødet i 
Tjørring, da sønnen tidligere blev udta-
get til U21-landsholdet – men nu er det 
alvor på det største og fineste fodbold-
hold i landet.

I Tjørring er der ingen overraskelse at 
spore, og da slet ikke choktilstand, for 
de kender potentialet hos den vævre 
dribler.
Derudover har de i årevis set ham være 
en lige så naturlig del af fodboldbanerne 
i Tjørring som græs og kridtstreger.
De hævede heller ikke øjenbrynene, da 
Pione som 17-årig debuterede hos FC 
Midtjylland, og der var heller ikke skyg-
gen af befippelse, da den spanske klub 
Celta Vigo i 2016 betalte 45 millioner 
kroner for en 21-årig spiller, der 14 år 
tidligere trådte ind i TIF Fodbold for 
første gang.
Alle i og omkring klubben vidste, det 
hele ville ske.

Sådan cirka 750 meter adskilte fodbold-
banerne hos TIF Fodbold og familien 
Sistos hjem på Bytoften, og hvis der var 
én, der kendte ruten, var det Pione.
Hvis han ikke var i skole, eller til klub-
træning, løb han rundt på anlægget med 
en bold, og ofte var det i selskab med 
sin bror Angelo.
- Tjørring IF var min første klub, og jeg 
husker det som en rigtig god tid. Det var 
trygt og rart for mig, og jeg var der stort 
set hele tiden, siger Pione Sisto.
De fleste med bare en smule fodbold-
indsigt så med det samme, at denne 
dreng var noget helt specielt – meget af 
det opbygget hjemme på Bytoften, hvor 
græsset sjældent fik ro af den fodbold-
glade og utrættelige Pione.

En speciel forbindelse mellem 
TIF Fodbold og Pione Sisto
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- Det var især glæden og legen, som 
gjorde det fantastisk for mig i de første 
år i TIF. Den holdning har jeg stadig – 
giv nu plads til legen, for den skaber 
glæden, og så kommer alt det andet af 
sig selv, mener Pione Sisto, som trods 
erfaring med både landshold og den 

spanske La Liga aldrig glemmer, hvor 
det hele begyndte.
Så sent som i 2020 trænede han med 
i barndomsklubben, hvilket trak over-
skrifter i flere landsdækkende aviser, 
og det er et bevis på, at der er en helt 
speciel forbindelse mellem Pione Sisto 
og TIF Fodbold.

Efter fire år hos spanske Celta Vigo er 
Pione Sisto i skrivende stund tilbage hos 
FC Midtjylland og barndommens land 
i Tjørring, hvor han i sin tid ikke gik af 
vejen for at følge søsteren på håndbold-
banen.
- Mine år i TIF mindes jeg generelt med 
stor glæde, og jeg havde det supersjovt 
med mine venner i de år. Vi havde alt 
det, et barn kunne ønske sig, og vi var 
altid omgivet af gode folk i klubben, 
fortæller Pione Sisto, som stadig har sin 
familie boende i byen, og derfor er der 
ingen grund til overraskelse, hvis du en 
dag støder ind i Pione på anlægget.

- Jeg er utrolig taknemmelig og stolt 
af alle de forældre, som dengang tog 
ordentlig hånd om os børn. Disse foræl-
dre var med til at gøre TIF til et stærkt, 
socialt fællesskab. Vi var jo kun unge 
drenge, som havde det sjovt sammen, 
men der skulle frivillige forældre til 
for at støtte og skabe gode rammer for 
os, siger Pione Sisto, inden han hurtigt 
tilføjer:

- Og det må jeg nok sige, de gjorde.

  FAKTA
  Pione Sisto
  Født: Kampala, 4. februar 1995
  
  Søskende: Fire søstre og fire brødre

  Klubber: Tjørring IF, FC Midtjylland, 
  Celta Vigo (Spanien), FC Midtjylland

  Landshold: Seks U21-landskampe 
  og 25 A-landskampe for Danmark

  Titler: Dansk mester med 
  FC Midtjylland (2015)

 

En speciel forbindelse mellem 
TIF Fodbold og Pione Sisto
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VELKOMMEN TIL ELTEKO 
- DIN DISTRIBUTØR INDEN FOR 

ELEKTROTEKNIK

Valløvej 3, DK-7400 Herning
www.elteco.dk
Telefon: +45 70251845 
Mobil: +45 20279829
Email: tp@elteco.dk

TAVLE - OG STYRINGSMATERIEL   STIKKOMPONENTER    KRAN - OG MSKINKOMPONENTER    VIBRATIONSMOTOTER OG PUMPER 
MOTORBESKYTTELSE OG KONDENSATORER    SWITCHE OG FØLERE    KABEL, LEDNING OG BELYSNINGSMATERIEL

● ● ●

● ●

Elteco har opbygget over tyve års erfaring med, at forhandle og distribuere en 
mangefacetteret og stor pallette af el-tekniske komponenter til vores kunder og 
samarbejdspartnere i hele Danmark, samt i Skandinavien. 
Vores store lager i Herning Tjørring) tæller udelukkende kvalitetsprodukter fra nogle 
af markedets bedste og mest anerkendte producenter og leverandører inden for den 
elektrotekniske branche. 
Siden vi blev grundlagt i 1999, har vi ikke set os tilbage, og vores mange år i bran-
chen har affødt, at vi har opbygget et renommé som en pålidelig og fagligt stolt 
virksomhed med et stort og værdifuldt netværk. 
Disciplinen elektroteknik omhandler alt fra kommunikation og maskinstyring til 
elproduktion og elinstallation. Selvom det er en disciplin, der går helt tilbage til 
slutningen af 1800-tallet, gennemgår de elektrotekniske segmenter stadig nye og 
revolutionerende landvindinger. Elteco sørger derfor altid for at have fi ngeren på pul-
sen i forhold til nye produkter, og holder os løbende opdaterede på den nyeste viden 
og de nyeste teknologier. På den måde er vi altid med forrest i feltet og deraf bedst 
klædt på til at være en seriøs, troværdig og kompetent samarbejdspartner – også for 
dig og din virksomhed.

Over 80 års erfaring inden for 
VVS og blikarbejde

Vi har med andre ord lang erfaring 
inden for blikkenslager- og VVS-faget, og 
den erfaring bruger vi også til at råde og 

vejlede vores kunder, så de kan få en løsning, 
der passer til deres ønsker og behov, og 

som vil holde i mange år.

Orebygårdsvej 13 . 7400 Herning
Telefon 97 12 57 00
www.gk-vvs.dk
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Udfordringer har der været mange af, 
men fodboldfolket i Tjørring gav aldrig 
op - de sørgede i stedet for et solidt fun-
dament for fremtiden 

Sommeren 1945 var i sig selv befriende 
smuk.
Adolf var slået hjem, fem år med krig, 
ufred samt manglende frihed var forbi, 
og i det midtjyske kom der endda en 
ekstra bonus.
Gode folk stiftede nemlig Tjørring IF 
den 1. juni 1945, og som medlem kunne 
optages enhver uberygtet mand eller 
kvinde inden for foreningens område, 
fortalte klubbens første vedtægter - 
uden dog at definere uberygtet yderli-
gere.

De uberygtede var der heldigvis mange 
af, og da sportspladsen blev indviet i 
sensommeren samme år, var der både 
fodbold- og håndboldkampe på pro-
grammet, og fodboldspillerne, som be-
talte fem kroner i årskontingent, levere-
de en præstation, der rakte til 1-1 mod 
gæsterne fra Skibbild.
Langt værre gik det for Skibbilds Kar-
le-hold i håndbold, som luskede hjem 
for at fortælle kærester og koner om et 
nederlag på hele 10-2 til den nye klub 
lidt vest for Herning.

TIF Fodbold dengang og nu er to vidt 
forskellige størrelser, men noget går 
alligevel igen – for eksempel er der fort-
sat gode folk i og omkring klubben, og 
de har for længst kasseret betegnelsen 
uberygtet, for i dag er alle fodboldspil-

lere velkommen på Gilmosevej, hvor 
faciliteter, rammer og ikke mindst miljø 
tager imod med åbne arme.
Sådan var det nu også tilbage i 60’erne 
og 70’erne, hvor befolkningstallet i 
Tjørring eksploderede, og i 1973 var 
der eksempelvis 16 fodboldhold og 10 
håndboldhold, men de havde blot én 
fodboldbane og to håndboldbaner at 
boltre sig på.

Historisk set har afdelingens skiften-
de ledelser brugt kaskader af timer 
på at jagte bedre forhold for klubbens 
medlemmer, og anekdoter om jævnlige 
”kampe” med kommunen er mange, for 
dengang var Herning Kommune ikke 
det, Herning Kommune er i dag, når det 
kommer til innovation og fremsynethed.
Det lød ellers fint, da Herning Kommune 
i begyndelsen af 1970’erne stillede byg-
gematerialer til rådighed, hvis klubbens 
medlemmer selv ville bygge.
Det blev et stort ja tak, men festen mi-
stede sin kraft, da kommunen desværre 
ikke stillede en grund til rådighed for 
byggeriet …
 
I 1974 var Lundgårdskolens hal un-
deropførelse, og det gav udsigt til bedre 
bade- og omklædningsforhold, men fod-
boldbaner og lysanlæg blev flyttet ned i 
villakvarteret ved Gisselfeldvej, hvor et 
gammelt klubhus fra Sunds kom til, på 
et fundament støbt af bestyrelsen.
Ved siden af blev to gamle skure stillet, 
og det varede heller ikke evigt med det 
gamle klubhus fra Sunds – fem år sene-
re blev det hentet igen – nu skulle det 

bruges i Gullestrup.
I det hele taget var tiden på Gisselfeldvej 
præget af mange udfordringer – blandt 
andet manglende dræn, bolde som røg 
ind folks haver samt ikke mindst mange 
hundeluftere, som endnu ikke var op-
draget til at samle hundens efterladen-
skaber op, hvilket til tider gav en gliden-
de tackling en helt ny dimension …

I mange år var fodboldafdelingen i Tjør-
ring IF breddefodbold i sin fineste form, 
men i den nye historiefortælling ændre-
de årene 2007, 2008 og 2009 klangen 
eftertrykkeligt.
Fra Jyllandsserien til 2. division på 
rekordtid, og det, der reelt begyndte på 
Kristian Elkjærs mark ved Ørnhovedvej, 
var pludselig en del af dansk 
divisionsfodbold.
Den slags eventyr er altid værd at lytte 
til, og selv om det sportslige niveau 
siden ændrede sig igen, vil historiebø-
gerne for evig tid berette om en ganske 
særlig og medrivende tid, hvor ikke 
mindst familien Spring spillede en væ-
sentlig rolle.

Med mere end 75 år på bagen holder 
Tjørring IF sig godt, og klubbens inder-
ste kerne er fortsat med på en tur – det 
handler om glæde, fællesskab og fod-
bold.
Det var en rigtig god idé at fejre befri-
elsen med etableringen af Tjørring IF – 
det fik mange mennesker stor glæde af, 
og det er ikke aftaget i styrke.
Snarere tværtimod.
 

TIF Fodbold - dengang og nu     
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alle en dejlig Corona  

fri sommer

Det var Mona, som lokkede ham til 
Tjørring, og det har ingen fortrudt. Kent 
Keller Kalhøjs trænerkarriere er et 
smukt bevis på, hvor givende fodbold og 
talentudvikling kan være 

Pione Sisto løber og selvtræner på ba-
nerne hos barndomsklubben Tjørring 
IF.
Den tidligere La Liga-stjerne, som i dag 
er tilbage hos FC Midtjylland, glemmer 
aldrig sine rødder. 
På en bane lige ved siden af selvtræ-
ner Linea Lundbo Jørgensen, tidligere 
TIF-spiller som nu spiller i landets bed-
ste række for AaB.

Kent Keller Kalhøj, som nærmer sig an-
lægget, nyder udsigten.
Han har trænet begge spillere i TIF.

- Nå, nu er jeg måske dømt ude, fordi du 
kan træne ved siden af Sisto, siger han 
drillende til Linea Lundbo Jørgensen, 
som dårligt nok tør kigge over på banen 
ved siden af.

De to spillere er forskellige, men tre ting 
har de til fælles – Tjørring IF Fodbold, 
ærgerrighed og Kent Keller Kalhøj.

Han var bare 16 år, da han indledte sin 
trænerkarriere i Herning KFUM, men 

mødet med Mona flyttede ham til Tjør-
ring IF.

- Hun spillede i klubben, så det var bare 
at følge med, siger han grinende, for 
selvfølgelig valgte han det selv. For at 
være tæt på Mona. Som han stadig er 
sammen med.

I begyndelsen fortsatte Kent Keller Kal-
høj trænergerningen i Herning KFUM, 
hvilket ikke skabte begejstring i de to 
klubber, så han endte med også at flytte 
trænergerningen til TIF.

40-års jubilæum som træner har han 
næste år – de 30 af dem med TIF som 
base – og han har stort prøvet at træne 
alt, hvad der er at træne i en fodbold-
klub.

I dag er Kent Keller Kalhøj mest kendt 
for at være manden bag pige- og kvin-
defodbold i Tjørring IF Fodbold, og det 
begyndte med, at to-tre af datterens 
veninder henvendte sig.

- De skulle spille mod lærerne som sko-
leafslutning, så de ville gerne træne op 
til det. De mødte troligt op i et halvt år, 
og jeg trænede dem, selv om jeg på sam-

Pige- og kvindefodboldens 
fader i Tjørring IF     
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me tidspunkt trænede 54 drenge, for-
tæller en smilende Kent Keller Kalhøj.
Han indledte med to pigeårgange i TIF, 
i dag er klubben repræsenteret i alle 
årgange, inklusiv senior, og overskriften 
for det hele hedder Kent Keller Kalhøj.

- Jeg er meget heldig med at have en 
familie, som bakker op. Mona har lavet 
mange forskellige ting i klubben, og i 
dag hjælper hun mig, som vores datter 
Michelle gør, og vores søn Niklas er mål-
mandstræner for kvindeholdet.

Og opbakning har han brug for, da han 
for år tilbage var involveret i en trafik-
ulykke, der siden tvang ham til at opgive 
den virksomhed, han var godt i gang 
med at bygge op sammen med en kom-
pagnon.

- Arbejdsmæssigt kan jeg desværre in-
genting længere, og før i tiden var jeg i 
klubben altid. I dag kan jeg klare to-tre 
gange om ugen, og det kan jeg kun, fordi 
jeg er omgivet af gode hjælpere til at 
bære bolde, kegler og den slags, fortæl-
ler TIF-profilen

- Mit mundtøj kan jeg dog stadig bruge, 
så det gør jeg, og det sociale liv i klub-
ben er en stor hjælp i en svær tid for 
mig.

I det hele taget tænker Kent Keller Kal-
høj med stor taknemlighed tilbage på en 
lang trænerkarriere, hvor han har været 

omgivet af hjælpere i skikkelse af fri-
villige ildsjæle, og så har familien altid 
fungeret som et anker for ham – både 
privat og fodboldmæssigt.

Som dengang hvor datteren Michelle 
selvfølgelig nikkede, da U8- og U9-pi-
gerne savnede en træner – den opgave 
påtog hun sig sammen med sin far, og 
til første træning mødte 30 smilende og 
fodboldglade piger op på anlægget.

- Jeg har igennem mange år erfaret, at 
mulighederne for at udvikle pigespillere 
er rigtig god, og for mig har ærgerrig-
heden og viljen til gentagelser altid 
spillet vigtige roller. Bare spørg Linea 
og Pione – deres hurtige fødder er skabt 
på en bund af gentagelser i tusindvis på 
banerne her i Tjørring, siger Kent Keller 
Kalhøj, som er pige- og kvindefodbol-
dens fader i Tjørring IF.
 

CITAT
”Det er helt fantastisk, hvad man får 
igen. Pione kigger stadig forbi trænings-
anlægget, når han har tid, Linea viser 
sin taknemlighed hver gang, jeg møder 
hende, og det er det hele værd. Minder-
ne om store oplevelser og dejlige men-
nesker er mange”
Kent Keller Kalhøj

Granvænget 5, 7400 Herning
Telefon 97 12 10 66

www.rich-andersen.dk

Et gammel velrénomeret firma
Med en virksomhed der blev grundlagt i 1938, bærer vi et stort ansvar. 

Målsætningen er at fremstå som et kvalitetsbevidst 
vognmands forretning.

Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser, og sørger altid 
for at overholde aftalte betingelser og leveringstider.
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Hun var god til sport generelt, og både 
cykling og tennis fik glæde af Linea 
Lundbo Jørgensens talent – men i dag 
handler det om fodbold, og det gør det i 
landets bedste række

Linea Lundbo Jørgensen er en vild hi-
storie.
Hun begyndte først at spille fodbold, da 
hun var 16 år, og i dag spiller hun i lan-
dets bedste fodboldrække, Gjensidige 
Kvindeliga.
24-årige Linea Lundbo Jørgensen vok-
sede op i Herning i en familie, hvor cy-
kelsport fyldte meget, både hendes far 
og onkel var A-ryttere, så det var ikke 
overraskende, at hun kastede sig over 
cyklingen.
Hun var god til det, men til sidst blev 
det for meget for hende.
For mange timer alene på landevejen.
Blandt andet.

Men hvad skal jeg så, tænkte den sports-
glade Linea, som begyndte at spille 
tennis, som hun også var god til, og selv-
følgelig var hun også frisk, da hun fik 
muligheden for at spille skolefodbold.
Og gæt engang …, det var hun også god 
til.

- Jeg kan huske, at en pige efter skole-
fodboldkampen spurgte, om jeg ville 
spille en kamp om aftenen på deres 
klubhold, og det sagde jeg ja til, husker 
Linea Lundbo Jørgensen.

U18-holdet i Herning KFUM havde tabt 
alle deres kampe, men denne aften 
vandt de, og det blev startskuddet til en 
fodboldkarriere, som i skrivende stund 
fortsat udvikler sig.
Hurtigt blev hun rykket op på Her-
ning-klubbens seniormandskab, og efter 
et par år ønskede hun at prøve sig selv 
af på et højere niveau.

Tjørring IF var på det tidspunkt lige 
rykket op i Kvindeserien med klubbens 
bedste mandskab, men det var nu ikke 
dét hold, Linea havde i tankerne, da hun 
kontaktede klubben for at høre, om hun 
kunne spille der.
Hun tænkte mere på andetholdet, for 
springet fra serie 2 i Herning KFUM til 
Kvindeserien i Tjørring IF virkede umid-
delbart voldsomt.

- Jeg er en type, som hele tiden er be-
vidst om, at jeg er det rigtige sted i for-
hold til min fodboldmæssige udvikling, 
og i Tjørring IF så jeg muligheden for 
at blive matchet med mange dygtige 
spillere, og derudover kom jeg ind i en 
klub, hvor fællesskabet var helt unikt på 
tværs af de forskellige hold og køn. Selv 
om jeg var en af de yngre, følte jeg mig 
meget velkommen, husker Linea Lund-
bo Jørgensen.

Efter skiftet gik det langsomt op for 
hende, at fodbold måske var vejen – at 
hun var rigtig god til det – og ærgerrig 
som hun er, arbejdede hun hårdt for at 
blive endnu bedre.

- I TIF kom jeg med i førsteholdstrup-
pen, og klubben arbejdede virkelig med 
det potentiale, de så. Der var masser af 
selvtræning, fordi jeg teknisk var bagud 
på grund af den sene fodboldstart, og 
i den periode blev målet for mig, at jeg 
ville i den bedste fodboldrække i Dan-
mark, fortæller Linea Lundbo Jørgen-
sen, som i den sammenhæng har store 
roser til Kent Keller Kalhøj.

- Han var min træner i hele min tid i 
Tjørring IF, og han tog mig i den grad 
under sine vinger. Han brugte utallige 
timer med mig, når træningen var slut, 
og det handlede om at forbedre mine 

tekniske færdigheder. Han har betydet 
rigtig meget for mig og min fodboldkar-
riere, slår Linea Lundbo Jørgensen fast.

Via VSK Århus og IF Lyseng, hvor hun 
var anfører begge steder, lykkedes det 
hende i slutningen af 2020 at træde ind 
på den fineste scene i dansk kvindefod-
bold, da hun skiftede til AaB, men driv-
kraften er langt fra slået i bakgear.

- Jeg elsker udfordringer, og i TIF be-
gyndte drømmene for alvor at spire. 
Jeg gør ting 100 procent, og jeg er også 
blevet bedre til at tabe, siger hun med et 
skævt smil.

Hun refererer blandt andet til et besøg 
hos sine forældres venner, og under 
besøget, hvor der havde været spil, som 
Linea tabte, reagerede hun voldsomt.
Vennerne fortalte med store øjne hen-
des forældre, at de var overraskede 
over, at en så lille, sød og lyshåret pige 
rummede et så voldsomt temperament.

Men sådan er hun, Linea Lundbo Jør-
gensen, hun sigter højere og vil videre, 
og det gælder både i forhold til fodbold 
og den civile karriere.
Hun passer sit psykologistudie i Århus, 
hun passer sin fodbold i Aalborg, og 
selv om det kræver meget, er det vigtigt 
for hende at have andet i hovedet end 
fodbold.

- Jeg er vel det, man betegner som en 
strukturfascist, og heldigvis er vi flere, 
som tager turen fra Århus til træning i 
Aalborg. Det er fantastisk at være en del 
af den bedste række i Danmark, men for 
mig er det vigtigt at have mere og andet 
end fodbold i mit liv, siger Linea Lundbo 
Jørgensen, som i Tjørring IF fandt inspi-
ration til at folde sin fodbolddrøm ud 
for alvor.

Takket være Kent Keller Kalhøj, og trods 
den sene fodboldstart.

  

Fodbolddrømmen 
foldede sig ud i Tjørring IF     
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I 1899 besluttede den engelske klub 
Thames Ironworks at skifte den mørke-
blå spilledragt ud med en i bordeaux og 
lyseblå – og året efter blev klubben til 
West Ham United.
På det tidspunkt var der end ikke tænkt 
på TIF Fodbold endnu, men i dag spiller 
begge klubber i samme farver.
Engang optrådte Tjørring IF’s fodbold-
spillere ellers i gult og sort, men i 1983 
blev det besluttet, at der skulle ske 
noget nyt med farverne i den midtjyske 
klub.

Og hvordan finder man frem til nye, 
passende farver?
I Tjørring blev farvevalget placeret i 
favnen på en tipskamp fra den bedste 
fodboldrække i England, lokalopgøret 
i London mellem West Ham United og 
Tottenham Hotspurs.
Der var altså udsigt til en fremtid i en-

ten hvidt og mørkeblåt eller bordeaux 
og lyseblå, for TIF Fodbolds nye farver 
skulle følge vinderen af præcis det op-
gør.

På Upton Park var godt 33.000 tilskuere 
på plads, og værterne glædede sig ikke 
mindst til at byde Tony Cottee velkom-
men, og han kvitterede hurtigt med sco-
ringen til 1-0 i sin debutkamp.
Det blev et opgør, hvor West 
Ham-mandskabet dominerede, og ved 
kampens afslutning stod der 3-0 på 
måltavlen – farverne på TIF Fodbolds 
spilledragt var på plads.
Lige siden har spilledragten i bordeaux 
og lyseblå fulgt spillerne i den midtjyske 
klub, og ikke mindst i begyndelsen vak-
te det en del opsigt, da de fleste klubber 
valgte mere klassiske farver til spille-
dragten.
En tilfældig tipskamp i 1983 er altså 

årsagen til, at TIF Fodbold i de seneste 
38 år har klædt sig i bordeaux og lyse-
blåt – og bordeaux får man faktisk ved 
at blande sort og gult, der er klubbens 
tidligere farver …

Kvalitetsøl og -whisky er noget af det, 
Fox & Hounds i Herning ved noget om, 
og den hyggelige pub er for mange 
midtjyder det foretrukne sted, når der 
skal festes.
Der kommer dog også noget den anden 
vej, fordi Fox & Hounds er en loyal støt-
te for det lokale idrætsliv, og i dag er det 
primært mindre foreninger og klubber 
– for eksempel TIF Fodbold.
- Der er ikke en egentlig strategi bag, 
og vi har da også været med i både FC 
Midtjylland og Herning Blue Fox, men i 
øjeblikket samarbejder vi primært med 
mindre, lokale klubber, siger Jan Taul-
bjerg på vegne af Fox & Hounds.

Han glæder sig over samarbejdet med 
TIF Fodbold, hvor der er maksimal syn-
lighed på brystet af spillertrøjerne.
- Synligheden betyder selvfølgelig noget 
for os, men det er altid svært at måle 
konkret på den slags. For os er det 
centrale, at vi bakker op om det lokale 
idrætsliv, som spiller en vigtig rolle for 

Herning og hele det midtjyske område, 
siger Jan Taulbjerg.

En anden gevinst ved samarbejdet er 
arrangementer, der afvikles i Fox & 
Hounds’ lokaliteter, eller de årlige ar-
rangementer som TIF Fodbold tilbyder 
sine samarbejdspartnere – arrange-
menter der har et socialt og forretnings-
mæssigt sigte.
- Vi glæder os altid over gæster fra vores 
samarbejdspartnere, og når vi går ind i 
noget, handler det om at finde modeller, 
som giver noget til begge parter. Vi er 
meget tilfredse med det samarbejde, 
vi har med TIF Fodbold, siger Jan Taul-
bjerg.
 

En tipskamp afgjorde farverne 
på spilledragten     

Den lokale støtte er vigtig for 
Fox & Hounds i Herning     
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Århusianere spiller også 
fodbold i Tjørring IF     
En anfører er et forbillede – og det er 
Mark Borup. I fire år har han taget turen 
fra hjemmet i Århus til træning og kamp 
i Tjørring – og han nyder det fortsat 

Med bopæl i Århus er der mange mulig-
heder for at spille fodbold i danmarks-
serien.
Det kan for eksempel være i IF Lyseng 
eller Århus Fremad.
Der er også VRI og Viby IF, og hvis man 
vil køre en lille smuttur, er Silkeborg 
KFUM, Kjellerup IF og FC Djursland op-
lagte muligheder.
Man kan selvfølgelig også vælge Tjør-
ring IF på bakken nord for Herning.
Fra centrum af Århus er der cirka 94 
kilometer.

Dén tur tager Mark Borup, og han gør 
det med stor glæde og i selskab med 
Tobias Molbo og Frederik Boll.
Førstnævnte er anfører for Tjørring IF, 
og han er bevidst om, at der findes tal-

rige muligheder for danmarksserie-fod-
bold i Århus og omegn, men ikke desto 
mindre har han de seneste fire år taget 
turen fra Århus til Tjørring for at passe 
træningen to gange om ugen.

- Vi kører typisk fra Århus ved 17-tiden, 
og så er vi hjemme igen omkring klok-
ken 23.00, fortæller Mark Borup.

Han skiftede i sin tid fra hjembyens 
Ikast fS til Tjørring IF, og han gjorde det 
samtidig med indledningen på et lærer-
studie i Århus.
Det har endnu ikke været et problem 
for ham, at han minimum to gange om 
ugen bruger fem-seks timer på en træ-
ning i det midtjyske, og han har en god 
fornemmelse for, hvorfor det forholder 
sig sådan.

- Det handler blandt andet om, at fol-
kene i og omkring Tjørring IF virkelig 
brænder for det, for det letteste for mig 

ville da være at spille i en klub i Århus, 
erkender Mark Borup ærligt, men han 
har aldrig overvejet det.

- Sammenholdet i Tjørring IF er unikt – 
en kultur bygget op over mange år. Det 
er en klub, som på fineste vis forener 
det sociale og det seriøse, og det kører 
jeg hellere end gerne for at være en del 
af, siger den stærke TIF-spiller.

Han indrømmer, at køreturen lettes af, 
at han tager den sammen med gode 
holdkammerater, og tiden går hurtigt i 
bilen, påpeger han.

- Man kan jo altid bruge tiden på at 
snakke lidt om træneren, hvis en af os 
er trætte af ham, siger han grinende, og 
fortsætter:

- Der er selvfølgelig plads til, at man 
bare har behov for at slappe af, men 
vi vender mange ting i bilen, og der er 

Nystedvej 23 . 7400 Herning

Telefon 42 43 50 50
www.herninginstallation.dk
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også aftaler om at medbringe lidt mad 
og drikke til turen. Generelt er tiden 
i bilen langt fra spildt – vi bruger den 
fornuftigt, siger Mark Borup, som til 
sommer afslutter sit lærerstudie.

Han glæder sig over, at der fra klubbens 
side er forståelse for, hvis der er behov 
for at springe en træning over, for det 
viser, at den gensidige respekt er funda-
mentet i samarbejdet, som for 24-årige 
Mark Borups vedkommende aftales et 
halvt år ad gangen.

Han holder af at være en del af en klub, 
hvor ledelsen er synlig i hverdagen, og 
hvor spillernes indsats værdsættes lø-
bende – både på og uden for banen.

- Ofte inviteres spillerne med, når der 
arrangeres sponsorarrangementer, og 
det fortæller meget fint, at Tjørring IF er 
én klub. Alle kender alle, vi holder sam-
men, og der er ingen spillere, som får 
noget som helst for at spille i klubben.
For Mark Borup handler fodboldlivet i 
Tjørring IF ikke nødvendigvis om DS- el-
ler JS-niveau, det centrale for ham er at 
være en del af klub, hvor der er knald på 
til træning og kamp, men også knald på 
det sociale uden for banen.

- Jeg vil rigtig gerne fortsætte med at 
spille i TIF, og jeg kan sagtens se mig 
selv vende tilbage til Midtjylland på et 
tidspunkt. Men indtil videre fortsætter 
jeg med at tage turen frem og tilbage. 
Med glæde.

Sådan taler en TIF-anfører.
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Pokalen har altid 
sin faste plads hos storebror     
Fem kilometer adskiller Tjørring IF og 
Herning Fremad, og klubbernes bedste 
seniorhold har de seneste mange år 
spillet mange drabelige opgør garneret 
med masser af lir og drillerier 

Den 15. juni 2019 var en god dag i Tjør-
ring IF.
Forårets sidste kamp var spillet, på ude-
bane mod naboerne og ærkerivalerne 
fra Herning Fremad, og der var udsigt til 
en god sommer.
TIF-mandskabet forlod jublende Ring-
købingvej i Herning, og med på den 
korte tur mod nord var en knusende 5-1 
sejr på scoringer af Tobias Molbo, Jonas 
Ibsen, Kenneth Spring, Mads Berg og 
Mathias Andersen.
Det betød mindre, at Fremad-spillerne 
mentalt var lidt fraværende på grund 
af de kommende oprykningskampe 
til danmarksserien - en 5-1 sejr over 
Herning Fremad stopper aldrig med at 
sprede velvære i Tjørring IF.
Den dag var fodbold et vidunderligt spil.

Små fire år tidligere, den 31. september 
2015, så verden anderledes ud.
Scenen var den samme, Ringkøbingvej i 
Herning, det var efterårets sidste kamp, 
og TIF-mandskabet kæmpede for at 
bevare sin status af jyllandsserie-klub.
Det så godt ud med en 3-2 føring, da 
anden halvleg var godt i gang, men vær-
terne var i et ondt lune denne septem-
ber-lørdag.
Inden slutfløjtet scorede hjemmehol-
det to gange, og sikrede sig en 4-3 sejr, 
hvilket skabte euforisk jubel – som blev 
yderligere forstærket af, at resultatet 
sendte Tjørring IF ned i serie 1.
Den dag var fodbold ondskabsfuld på 
den sadistiske måde.

- Kampene mod Fremad er altid fede og 
intense. Det er kampe, som begge klub-
ber ser frem til, og de seneste år har vi 
mødt hinanden mange gange. Lige nu 
er vi meget lige, men historisk set er 
Fremad bedst, hvilket dog udlignes i de 
enkeltstående kampe, hvor spillerne gør 
alt for at vinde, siger Casper Johnsen.
TIF-cheftræneren understreger, at han 
ikke fornemmer had mellem de to klub-
ber – der er respekt men også plads til 
masser af lir og gang i den inden de ind-
byrdes opgør.

- Jeg synes, vi har et godt forhold til 
Fremad, og det er min fornemmelse, at 
begge klubber nyder de lokale brag i lø-
bet af en sæson, hvor drillerierne kører 
frem og tilbage, siger Casper Johnsen.

For Brian Stage, som er ansvarlig for de 
sociale medier hos Tjørring IF, betyder 
det bestemt også noget, hvem der har 
flest følgere.

- På en bund af respekt er ugen op til de 
indbyrdes opgør fyldt med gas. Det er 
rigtig sjovt, lige til grænsen men uden 
ondt blod, for det handler om at skabe 
stemning og opmærksomhed, fortæl-
ler Brian Stage, som straks var med på 
idéen, da Herning Fremad lancerede 
Store-lillebror Pokalen – en pokal som 
altid står ved den klub, som senest 
vandt et indbyrdes opgør.
-
 Når pokalen skifter hænder, skal den 
tabende klub overrække pokalen til 
vinderne, og der tages et billede. Det 
er altså ikke særlig sjovt at skulle af-
levere pokalen, siger Brian Stage, som 
dog glæder sig over, at pokalen i skri-
vende stund har plads på Gilmosevej i 
Tjørring.

Ifølge fødselsattesten er Herning Frem-
ad storebror.
Født i 1918 i slutningen af 1. verdens-
krig, mens Tjørring IF kom til verden på 
bagkant af 2. verdenskrig i 1945 i en tid, 
hvor Herning Fremad allerede var godt i 
gang med at drille storklubber som Vej-
le Boldklub, AGF og Randers Freja.

I dag er storebror den, som ejer pokalen 
– så enkelt er det.

- Der har aldrig været den store trafik 
af spillere mellem de to klubber, men 
spillerne kender naturligvis hinanden 
på kryds og tværs. Fremad er stærke 
på både ungdom og bredde i senioraf-
delingen, hvilket blandt andet skyldes 
tilhørsforholdet til FC Midtjylland, men 
klubbernes bedste seniorhold har hel-
digvis stadig de mange sjove lokalopgør, 
som skaber liv til fodbold i vores om-
råde. Det er vigtigt, siger Casper John-
sen. 
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FRUEHØJ SLAGTER
- Altid frisk mad ud af huset...!

Batavus Atmos 5.2
Pris kr. 7.799,-

Winther Shopping Society
7-gear 
Pris kr. 4.899,- Raleigh elcykel m/ Bosch  

centermotor · 400W batteri
Pris kr. 19.999,-

Raleigh Darlington elcykel m/ forhjuls-
motor og 8,8 ah batteri
Pris kr. 9.999,-

Principia MTB A.7.9
Str. 17” og 19”
Pris kr. 8.499,-

Specialized Allez 
Sprint Comp
m/ Shimano 105
Pris kr. 14.499,-

Trek Domane AL2 
m/ Shimano Claris
Pris kr. 5.199,-

HENNING JØRGENSEN CYKLER

Midtjyllands største cykelforretning Tjelevej 48 ∙ 7400 Herning ∙ Tlf. 9726 7255JOERGENSENCYKLER.DK

Tilbud 
18.500,-

Principia MTB A6.9
Str. 17”
Pris kr. 7.499,-

BLIV GODT KØRENDE MED EN NY CYKEL



                           Tjørring IF Fodbold •  33

Tjørring IF Fodbold 
er fællesskab og glæde for alle     

Fodbold er en inkluderende sport – i 
hvert fald hvis den spilles i Tjørring IF, 
hvor alder, køn, etnicitet og niveau al-
drig har betydning – hvem som helst er 
altid velkommen

Tilbage i 1950’erne var det småt med 
unge mennesker i Tjørring, det kneb 
faktisk at stille hold for fodboldafdelin-
gen, som til sidst måtte se sportsplad-
sen blive pløjet, og fodboldspillere ud-
skiftet med kartofler på rad og række.
TIF Fodbold er et andet sted i dag.
En stor, velfungerende og rummelig 
klub, som arbejder med langsigtede 
strategier og visionsplaner, og fodbold-
formand Kai Nørholm har lige nu et 
arbejdspapir med titlen Vision 2025.

En ambitiøs plan, en plan som både 
rummer målsætninger i forhold til det 
menneskelige, det sportslige og klub-
bens faciliteter.

- Det vigtigste budskab for mig er, og 
sådan vil det altid være med mig som 
formand, at TIF Fodbold er en klub for 
alle. Hos os handler det ikke om alder, 
køn, etnicitet eller niveau – det handler 
om at skabe fællesskab og glæde for alle 
– og vi gør det med stor kærlighed til 
fodbold, slår Kai Nørholm fast.

Han er garant for, at det menneskelige 
altid vejer tungere end det sportslige, og 

han siger det ikke kun fordi, klubbens 
førstehold hos både kvinder og mænd 
rykkede ned i sommeren 2021.

- Det sportslige er selvfølgelig vigtigt, og 
vi spiller for at vinde, men det sports-
lige niveau får aldrig indflydelse på 
klubbens trivsel. På sigt arbejder vi på 
at etablere klubbens bedste, mandlige 
hold i den bedste halvdel af danmarks-
serien, mens klubbens bedste kvinde-
hold skal etablere sig som en fast del af 
kvindeserien, fortæller TIF Fodbold-for-
manden.

Vision 2025 rummer flere elementer, 
som TIF Fodbold ønsker at føre ud i 
livet i de kommende år – flere af dem er 
allerede i gang.

- En ungdomskonsulent skal tilknyttet 
halvtids, og vi er godt i gang med vores 
samarbejde med Gullestrup, så der sker 
noget hele tiden, fortæller Kai Nørholm.
Næste skridt er ikke nødvendigvis et 
kæmpe skridt ifølge Kai Nørholm, der i 
stedet fokuserer på en løbende udvik-
ling af en klub, der for bare 10 år siden 
groft sagt blev drevet af fire personer.

- Den strukturelle udvikling er vigtig 
for en klub som vores, og vi forsøger 
at skære kagen i mindre stykker. Vi ar-
bejder på klubbens organisering, og vi 
stræber efter at sætte tingene i system, 

så vi kan dokumentere det store ar-
bejde, der udføres i alle i lag i klubben, 
siger Kai Nørholm.

For ham er det en hobby at være en del 
af Tjørring IF, og han glæder sig over, at 
børnene ligeledes involverer sig – den 
ældste søn omkring U17-holdet for 
drenge, mens datteren er med omkring 
U9-holdet for piger.

- Grundlæggende handler det om, at når 
man giver noget, får man også noget 
tilbage. Det er min opfattelse, og mine 
børn har den samme oplevelse, og jeg 
tror, det er vigtigt at have med sig i en 
tid, hvor jeg-mentaliteten hersker. Jeg 
har stor fornøjelse og glæde ud af mit 
arbejde i fodboldafdelingen, hvor jeg 
sammen med en stor og stærk gruppe af 
mennesker skaber rammerne for fælles-
skab og glæde.

For Kai Nørholm står TIF Fodbold ikke 
stille – det er en klub, som udvikler 
sig konstant – og det sker ikke kun på 
baggrund af tanker fra bestyrelse og 
ledelse.

- Vi satte gang i en brugerundersøgelse 
blandt vores medlemmer, og fra den 
får vi værdifuld viden, som vi placerer i 
vores idébank og værktøjskasse, så TIF 
Fodbold fortsat er et godt sted at være. 
Uanset hvem du er. 
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Byens Køreskole v/Birgitte Kamp
Gl. Landevej 180 - 7400 Herning

  Tlf.: 40 40 77 01  

De smukkeste buketter
og de kærligste hilsner
med blomster, vin, specialøl, lakrids,
chokolade, krydderier og mange
andre lækkerier – det fi nder man hos
Blomster-tøserne i Gartnerhallen.

Smukt sampakket og i alle prislag!

Ringkøbingvej 116 . 7400 Herning . Tlf. 97 22 31 00 . www.gartnerhal.dkRingkøbingvej 116 . 7400 Herning . Tlf. 97 22 31 00 . www.gartnerhal.dk
GARTNERHALLEN

FØLG OS PÅ 
FACEBOOK

Tjørringparken 9 . 7400 Herning

Telefon 97 26 98 33
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Med hjertet bag rattet

Den lokale forankring betyder 
meget for trofast tilskuer     
Når ellers Corona tillader det, er Torkild 
Lund som regel sikker mand på sidelin-
jen til TIF’s kampe, og de lokale stjerner 
kan sagtens konkurrere med en Premier 
League-kamp i tv

Der er et eller andet med 
Tjørring og Kibæk
16 kilometer er der mellem byerne, og 
engang var Tjørring IF nærmest en ha-
deklub hos Kibæk IF – hvilket nok mest 
opstod på bagkant af mange nederlag.
I dag er de to byer, eller i hvert fald fod-
boldklubberne, filtret godt og grundigt 
ind i hinanden, og en del af forklaringen 
hedder naturligvis familien Spring.
Forbindelsen er dog udvidet og udviklet 
gennem de senere år, og her spiller Tor-
kild Lund blandt andre en rolle.
Han har sine rødder i Kibæk, men da 

sønnen begyndte at spille i Tjørring IF, 
fulgte han naturligvis med.
- Jeg har altid fulgt ham tæt, og i ung-
domstiden blev det ofte til 50.000 kilo-
meter årligt for at følge med i sønnens 
fodboldkarriere, fortæller Torkild Lund.

Møder halvdelen af holdet til daglig
For ham er det lokale islæt afgørende, 
og derfor ser han sjældent en Premier 
League-kamp i tv – så hellere et opgør 
med Tjørring IF, Kibæk IF eller FC Midt-
jylland.

- Sådan har jeg altid haft det, men jeg 
kan da sagtens se en landskamp for 
eksempel, men jeg ser godt nok ikke 
meget Premier League – nok også fordi 
jeg ikke har tiden til det.
Til daglig står han i spidsen for Textile 

Logistics i Ikast, og her arbejder flere af 
TIF-spillerne.

- Det er vel nærmest halvdelen af hol-
det, som lige nu arbejder for mig, siger 
Torkild Lund.
Det gør kun tilknytningen til TIF Fod-
bold endnu stærkere, og han holder 
meget af at komme i klubben.

- Det er noget med stilen og omgangs-
tonen at gøre, og den er skabt af de fine 
folk, som er klubben. De er endda lyd-
høre, når jeg spiller klog, siger Torkild 
Lund grinende.

Nyder at se ild i øjnene 
hos TIF-spillerne
Han tilføjer med glimt i øjet, at der 
blandt de andre loyale TIF-fans nok er 
delte meninger om Torkild Lunds fod-
boldklogskab, og han ser da heller ikke 
sig selv som et fodboldorakel.

- Men lidt forstand har jeg da på det, og 
jeg har i hvert fald blik for, hvor meget 
det betyder, at spillerne har ild i øjnene, 
slår Torkild Lund fast.

Han bruger landsholdsanfører Simon 
Kjær som eksempel – en spiller som i 
sin tid kun kom ind på FC Midtjyllands 
akademi på et afbud – men viljen samt 
hårdt arbejde skabte fundamentet for 
en unik karriere, som lige nu har sin 
base i den italienske storklub AC Milan.

- Det fortæller lidt om, hvor langt det 
er muligt at nå, hvis man kombinerer 
sit fodboldtalent med hårdt arbejde 
og viljestyrke. Det er blandt andet den 
slags jeg nyder at se, når jeg overværer 
TIF-kampene, siger en af klubbens mest 
loyale og trofaste fans.
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Samarbejdspartnere 
får meget mere end fodbold     

TIF Fodbold er en attraktiv samarbejds-
partner, der fokuserer på sociale og 
forretningsmæssige relationer samt et 
attraktivt prisniveau

Alene i år er cirka 20 nye samarbejds-
partnere blevet en del af TIF Fodbold.
Opsigtsvækkende er det dog ikke, for 
klubben har de senere år oplevet en 
markant vækst i antallet af samarbejds-
partnere, og det skyldes ikke mindst en 
klar strategi og en attraktiv prispolitik, 
hvor alle kan være med.
- Vores afsæt er, at vi er en lille klub, 
som skal tilbyde noget andet end ek-
sempelvis FC Midtjylland og Herning 
Blue Fox, og det ser ud til, vi har fundet 
en model, der passer virksomhederne 
godt, siger TIF Fodbolds sponsorchef 
Lars Bræmer.

Han understreger, at FC Midtjylland og 
Herning Blue Fox har kæmpe betydning 
for det midt- og vestjyske område, hvor-
for TIF Fodbold kun ønsker dem og de-
res samarbejdspartnere alt det bedste - 
og TIF Fodbold koncentrerer sig i stedet 
om at tilbyde et anderledes set up for 
klubbens samarbejdspartnere.
- Minimum fem gange om året arran-
gerer vi sociale, gode arrangementer af 
høj kvalitet, og vi arbejder udelukkende 
med prispakker, hvor selv den lille en-

keltmandsvirksomhed kan være med, 
fortæller Lars Bræmer.

Gourmetaften, sponsorgolf, underhold-
ning, foredrag og virksomhedsbesøg er 
blot et lille udsnit af det, TIF Fodbold 
tilbyder sine samarbejdspartnere, og ét 
konkret eksempel var et foredrag med 
Stig Tøfting hos Hessel, som trak mange 
af klubbens loyale støtter til.

- Vi vil gerne skabe noget, hvor samar-
bejdspartnerne føler, de får noget for 
pengene, og det handler ikke kun om 
fodbold. Det sociale er vigtigt for os, det 
samme er de forretningsmæssige relati-
oner mellem vores samarbejdspartnere, 
og det skal ikke afhænge af, om vi spiller 
jyllandsserien, danmarksserien eller 2. 
division, siger sponsorchefen.

Kvaliteten i arrangementerne for samar-
bejdspartnerne mister aldrig sin kraft, 
uanset sportsligt niveau for klubbens 
bedste hold, og derudover er det cen-
tralt, at man ikke skal være inkarneret 
fodboldmand for at være en del af TIF 
Fodbold – det er så meget andet end 
fodbold i samarbejdet.
I disse år glæder klubben sig over, at 
hovedparten af samarbejdspartnerne 
gentegner deres aftale med TIF Fodbold, 
og det betyder alverden for klubben og 
de mange medlemmer.
- Når vi for eksempel arrangerer virk-
somhedsbesøg, forsøger vi at krydre det 
med spisning, foredrag eller noget helt 
tredje, og heldigvis oplever vi stor op-
bakning til vores arrangementer, siger 
Lars Bræmer.

Kredsen af samarbejdspartnere kom-
mer primært fra Tjørring og Herning, og 
de forkæles ikke kun i forbindelse med 
kampe.
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Salon Trine Horsted 
- nu med webshop

www.trinehorsted.dk 
Tak fordi du støtter lokalt 
- Brug rabatkoden online: 

TrineHorsted10

- Vi forsøger at lave et koncept, hvor det sports-
lige bliver det sekundære. Eller noget ekstra, kan 
man sige. Det høje serviceniveau er vigtigt for os, 
og vi har i Kai Nørholm en yderst dynamisk for-
mand, som hver dag arbejder for at skabe optima-
le rammer – ikke bare for medlemmer og gæster, 
men i høj grad også for vores samarbejdspartne-
re, fortæller TIF Fodbolds sponsorchef.

Han fortæller om stor passion og bankende 
hjerte blandt klubbens samarbejdspartnere, der 
ligeledes er gode til at bruge hinanden i forret-
ningsmæssig forstand, og TIF Fodbold gør fortsat 
en dyd ud af at skabe betingelser, der gør det for-
holdsvis let for samarbejdspartnerne at aktivere 
et sponsorat.
- Det er afgørende for os, at begge parter står med 
en følelse af, at de får noget ud af samarbejdet, så 
det bruger vi mange ressourcer på at lykkes med. 
Det er kendetegnende for os, at kun ganske få løf-
ter et øjenbryn, fordi det bedste hold rykker ned, 
siger Lars Bræmer, inden han hurtigt tilføjer, at de 
sportslige ambitioner naturligvis fortsat er høje.
- Vi vil vinde mest muligt, og spille så højt som 
muligt, selvfølgelig, men det sportslige niveau får 
aldrig indflydelse på kvaliteten af vores arrange-
menter – de er altid på et højt niveau – og vi sæt-
ter stor pris på, at så mange ønsker at være en del 
af TIF Fodbold.
Lars Bræmer er altid klar til at inkludere nye 
samarbejdspartnere i et miljø, hvor det sociale og 
forretningsmæssige går hånd i hånd med spæn-
dende oplevelser både på og uden for fodboldba-
nen.  
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 1971-2021

HERNING DYREHOSPITAL 

FEJRER 50 ÅRS JUBILÆUM

HEDELANDSVEJ 27 - SAMME STED SIDEN 1971

Passion for dig og dit kæledyr 
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Den optimale logistik løsning for din forretning 

AUTOSERVICE
Autoservice - dit lokale værksted i Herning
Hos Autoservice kan vi servicere og reparere alle 
bilmærker.
Vi udfører alle former for reparationer, forsikrings-
skader, klargøring til syn og service på din bil.
Vi er et lokalt værksted i Herning med professionelle 
mekanikere, der reparerer din bil.
Kom ind til Autoservice i Herning næste gang din  
bil skal på værksted. Vi tager os kærligt af den.
Du finder os på Åkirkebyvej i Herning.

AUTOSERVICE
Åkirkebyvej 11, 7400 Herning, 
TLF: 97215818, MAIL: autoservice.11@pedersen.mail.dk 

Fredag 07:30 - 15:00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Helligdage Lukket

ÅBNINGSTIDER
Mandag 07:30 - 16:00
Tirsdag 07:30 - 16:00
Onsdag 07:30 - 16:00
Torsdag 07:30 - 16:00



Den moderne families ønsker og behov
er forskellige – derfor skal boligerne, de
bor i, også være forskellige

Tavlundparken – Lind

Bøgeparken – Hammerum

Lindebakken – Tjørring

Telefon: 7577 2477 Email: info@finkejendomme.dk Web: www.finkejendomme.dk


