Ex- [a ndshotdsspitter

U8rtræner
i Valby Boldktub
Af :

Niels Jørgen Larsen

Her er fokus på de gode ttng

-Man kan se på drengene at de eLsker
at komme til" træning, det er meget inspi rerende, siger tidLigere La ndshoLdspiLLer CLaus Jensen, der er bLevet UB-

afdeIing op nedef ra med en k[ar sociaL
fokus.

træner iVaLby BoLdkLub, hvor man er
gået igang med at bygge en ungdoms-

12003 havde han med tre måL i en ven-

skabskamp IEgypten sit måLmæssige
højdepunkt for det danske fodbol.dLandshoLd. Her 10 år efter er fl.ertaLLet
af holdkammerater fra den kamp en-
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ten ekspertkommentatorer etter trænere. C[aus Jensen er begge de[e,
men hans trænerro[[e er noget andertedes.
Hvor andre spiltere fra dengang, hvor
det b[ev tit både en VM- og en EMslutrunde i2002og 04, i dag eratfinde
på trænerbænke i super[iga og sågar
Premier League, så skat man tiI en
LiLte hyggetig oase me[[em trafikårerne

Fotehaven og Gammel Køge Landevej
og grønttorvet i Vatby for at finde 36årige CLaus Jensen. Som U8-træner i
den [itLe VaLby Bo[dklub af 1912.

-Vi ftyttede tit Vatby, Matteo, vores
dreng, gik en ktasse med 3-4 drenge,
som spitlede her. Så det var opLagt.
[øbet af ikke så tanqt tid, så stoppede
I

den daværende træ-ner, og så btev det
sådan, fortætler Ctaus Jensen, mens
syv-årige Matteo tjekker op om der er
mere kage titbage efter eftermiddagens
orienteringsmøde for foræ[drene i ktubh

uset.

arrangementer man har fået stor ros

At opbygge en børneafdeting fra bunden
er et forhotdsvis nyt projekt i Vatby

Botdktub, som ikke atte for nogte år
siden spåede vitLe nå de 100 år, som
blev fejret i 2012 - truet som man har

været i årevis af Københavns kommune
om at miste det "midtertidige" tithotdssted man har haft i omkring 40 år og
btive tvangsforftyttet tit Vatby ldrætspark
etter et andet sted.
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-Vi skal ikke være en kLub med
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med lem mer, undervejs ska I vi vu rdere

hvor mange det kan bære, men vi viL
gerne lave klubmennesker, hvad der
er sjæLdent i dag, hvor de voksne spitlere er pend[ere, siger formand Jesper
Dyja k.

Det sociale er

i

hø1sædet

i

ktu bben,

hvor man lægger vægt på at mødes på

tværs af alder og køn Det sker med
bL.a. en årLig børnedag, der sidste år
trak omkring 300 bes Øgende.

ptan for udvikting af en ungdomsafde[ing. Her får de god støtte af "Mr. Vatby
Bol.dktub" Finn HoLm og andre engagerede ktubfoLk - herunder aLtså siden

til. fra de nærtiggende institutioner,
bL.a. Val.by skote og andre hører om

-Det er en skøn ktub at være i. Der er
fokus på de gode ting, det socia[e fæ[Lesskab og at være del af en fodbotd-

klub. Det minder tidt om min egen
gamte x.;b. Det er smaddersjovt, vi
har et godt team omkring hotdet og et
drive og engagement hete vejen rundt
i ktubben, fortætler den tidLigere [andshotdsspitter, der seLv begyndte i Stubbekøbing på

Fa

lster og f ortsatte i B 1 901 .

har tiI denne sæson
titmetdt et UB- og to U6-hotd, etters
Val.by Botdk[ub

handler det om seniorfodbold herunder

fire dame 7-mandshold, men ptanen

er at det skaI vokse nedefra, og man

er gtade for at kunne være vært for
stævneafvikting under DBU København,

at komme tiL fodbold, og så længe
drengene og forætdrene synes jeg skaL
være træner, så er jeg med på at fortsætte, siger Ctaus Jensen og tiLføjer:
-Den gl.æde, man ser i drengene, er så
umiddeLbar, og som det skal være. Man
kan se på dem at de elsker at komme

Jubitæumsåret gav ny motivation, og
nu er man med formand Jesper Dyjak
og ungdomsformand Martin Sørensen
i spidsen ved at formutere en 2020-

sidste år CLaus Jensen.

sjovt. Det er ikke overdrevent ambitiøst,
selvføLgeLig vil. vi gerne [ære drengene
noget, men det skaL primært være sjovt

tit træning,det er meget inspirerende!

Børnene på U6- og U8-hoLdene kommer

ktubben, så der også er dukket spiLtere
op fra Frederiksberg. Foræ[drene ind-

drages på forskeLtig vis, som iCLaus
Jensens til,fæLde også som trænere,

og man har en p[an for at uddanne

trænerne via bL.a. DBU's nye C-ticens,
hvor VaLby BoLdkl.ub Lægger kLubhus
tiL en det af uddannelse og satser på
at have fire trænere med.
C[aus Jensen, der også indimeL[em
har tid tiLat hygge sig med et oLdboysfodbotd med de gamte venner i Lyngby,
har dog ingen store trænerambitioner.

-C-[icensen tager vi, det vit kLubben
gerne have, og det er fint at Lære nogLe
ting. Det er noget heLt andet at træne
drenge idenne atder, men det er ikke

noget stort ambitiøst projekt for mig,
men jeg nyder det og synes det er hyggeIigt. Der er fokus på at det skaIvære
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