Alslev Boldklub
6800 Varde
Alslev Boldklub (i lokalområdet også kaldet AB) blev stiftet d. 7. juni 1951 med
præstegårdsforpagter Vagn Knudsen som den første formand for den 7 mands store bestyrelse.
Klubben er hjemmehørende i landsbyen Alslev, der med sine 1550 indbyggere er beliggende 5 km.
sydvest for Varde og 15 km. fra Esbjerg.
Der har dog også før 1951 været spillet organiseret fodbold i Alslev, men dengang som en aktivitet
under Alslev Gymnastikforening Gårdejer Valdemar Kousgård fra Spangbanke har i et interview
fra ca. 1965 givet en beskrivelse af en fodboldkamp i 1915, som efter hans opfattelse er starten på
den stærke fodboldtradition i Alslev.
Fodboldspillerne i Alslev omkring 1951 må åbenbart have følt, at en selvstændig forening gav
bedre forhold for spillet, hvorfor der skete et brud med gymnastikforeningen, og den selvstændige
fodboldklub blev dannet.
Den stærke position og opbakning hos både den yngre som ældre del af lokalbefolkningen – aktive
spillere såvel som passive fodboldsympatisører - har fodboldklubben formået at bevare siden
starten. Sammen med gymnastik var fodboldspillet tidligere de helt dominerende sportsaktiviteter i
området, og selv om der er kommet mange nye idrætstilbud til, bl.a. efter Varde Kommunes
byggeri af en idrætshal i 1976 og etablering af et tennisanlæg omkring 1992, så er sommesport nr 1
i Alslev stadig fodbold.
Hensigtsmæssigheden med en opdeling af idrætslivet i 2 foreninger i så lille en by som Alslev, har
været diskuteret tidligere, men i øjeblikket synes alle at være enige om, at 2 mindre (men vågne)
foreninger er bedre end en større. En sund kappestrid mellem foreningerne om befolkningens gunst
er med til at sikre fornyelse og kvalitet.
Omkring 1987 havde klubben sin hidtidige medlemsmæssige kulmination med 280 aktive
fodboldspillere fordelt på såvel herre- som damesiden Klubben stillede med hold til JBU i alle
aldersklasser indenfor drenge- og pigefodhold, hvilket skabte respekt omkring klubben.
Medlemstallet er nu stabiliseret omkring 200 aktive spillere, og selv om de mindre fødselsårgange
har gjort det vanskeligt at stille hold i alle klasser, har det ikke svækket interessen for spillet.
Ved årsskiftet 2003/2004 har klubben følgende hold:
Seniorafdelingen:
Serie III og serie V herrer
Oldboys og veteranoldboys
Dame senior 7-mands
Ungdomsafdelingen:
Junior herrer
Drenge
Piger
LP
LP piger
MP
MP piger
Microput
Microput piger
Alle hold i ungdomsafdelingen p.t. 7-mands
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Alslevs placering nær Varde har gennem tiden medført en betydelig spillervandring mellem
klubberne.. Ambitiøse Alslev-spillere søgte udfordringer i den større og højere rangerede klub i
Varde (tidligere var der 2 klubber i Varde), medens spillere fra Varde søgte den mindre og måske
mere socialt orienterede klub i Alslev.
Klubben fik sin første seniortræner i 1966, hvor Kurt Søgaard vendte tilbage til Alslev fra Varde
efter at have spillet på 1.holdet derinde i en årrække.
Ambitionerne i Alslev er blevet holdt på et fornuftigt og økonomisk overkommeligt niveau – dog
iblandet et par år med eksperimenter på trænersiden. I 1969 og 1970 blev den tidl. EFB.spiller Ove
Hansen engageret som træner og i 1972-1974 var det Børge Enemark også tidl. EFB.spiller og med
landskamperfaring, der havde posten. Satsningen blev vist en succes, idet 1. holdet steg fra en plads
i serie V til serie II i 1971. Frem til i dag, har holdet enten været i serie II eller serie III (bortset fra
en svipser i 2002, hvor oprykning fra serie IV blev udfordringen)
Bedste resultat for Alslev Boldklub har hidtil været det Jyske Mesterskab 1984 i serie III..
Listen over flest kampe på 1. holdet viser at visse familier har præget fodboldspillet. På et tidspunkt
var der 3 x Mortensen, 2 x Andersen, 2 x Friis og 2 x Jeppesen repræsenteret på 1. holdet.
Niels Møller
Eli Bammeskov
Flemming Kristensen
Hans Peter Andersen
Jørn Jeppesen
Lars F. Madsen
Flemming Dyrvig
Henrik Mortensen
Aksel Vad
Preben Jepsen

464 kampe
436
418
405
350
305
280
260
217
188

sluttet

1991
1989
1994
2002
2000
1994
1999
2002
1983
2002

I tidens løb har 5 personer fra klubben fået JBUs sølvnål. Først fik klubbens mangeårige kasserer
(og absolutte topscorer gennem tiden) Niels Møller fortjenstnålen i 1998 Derefter blev klubens
kampfordeler Laurids Hansen hædret og året efter fik Ove Bekker belønningen for 15 år som
oldboystræner og Kaj Brix blev tildelt nålen for sin indsats både som ungdomstræner og holdleder.
Her i 2004 har Hans Peter Andersen fået nålen for en årelang indsats for klubben som træner,
bestyrelsesformand (fra 1996 til 2004) m.m.
Mange spillere og hjælpere har været knyttet til klubben gennem mange år og bl.a. kunne den
tidligere formand i klubben (fra 1954 til 1957) Svend Sørensen fejre 30 års spiller-jubilæum.
Klubben har gennem tiden kun udnævnt 2 æresmedlemmer, og denne hæder tilfaldt Gustav Siig for
sin indsats som formand, dommer m.m. ved klubbens 30 års jubilæet i 1981 samt Svend Sørensen
for arbejdet som holdfordeler og formand m.m.
Alslev Boldklubs faciliteter er løbende blevet forbedret i et frugtbar sammenarbejde med offentlige
myndigheder. Frem til kommunesammenlægningerne 1971/72 var det Alslev-Hostrup Sogneråd,
som skulle spørges, og derefter blev det administrationen og byrådet ved Varde Kommune.
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Klubben råder nu over 3 boldbaner samt opvarmingsarealer. Den ene bane er med lysanlæg og de 2
øvrige er med mindre tribuner, hvor spillere og tilskuere kan opholdes sig i læ og ly for regn og
vestenvind under kampene. I 1965 opførte klubben selv en omklædningsbygning – før dette
tidspunkt var det vist ikke ”moderne” at have sådanne faciliteter – I 1979 blev der i tilknytning til
hallen opført nye omklædningsfaciliteter herunder specielle rum til dommerne. Efterfølgende er de
gamle omklædningsrum blevet omdannet og udvidet til klublokaler, og faciliteterne her er nu en
væsentlig del af klubbens sociale liv. Der er åbnen i klubhuset såvel efter alle kampe – både
ungdoms- som seniorkampe, som efter senior- og oldboystræning.
Økonomi har ofte været et smertensbarn for mange fodboldklubber, men de seneste 25 år har dette
ikke været tilfældet i Alslev. En kombination af vestjysk mådehold, fornuftige tilskudsregler fra
Varde Kommune og en overskudsgivende sportsfest i august måned med meget stor opbakning fra
alle i området – også ikke fodboldinteresserede – har skabt en stabil og dækkende indtægtsbasis.
Kontingentbetalingen har kunnet fastholdes på et lavt niveau, medens aktivitets- og
investeringsniveauet ikke har været hæmmet af mangel på likviditet.
Sportsfesten over 4-5 dage er blevet en fastforankret tradition i Alslev. Annoncører, sponsorer,
indbyggere og klubben står sammen om dette store arrangement. Op mod halvdelen af byens 1500
indbyggere har kunnet samles i hallen, når den lokale revy løb over scenen, og musik og
underholdning af høj klasse er blevet ført frem.
Fodboldspillet har gennem snart 100 år været med til at give landsbyen Alslev identitet og været et
af byens markante samlingspunkter. Alt tyder på, at det også vil vedblive med at være sådant.
Alslev februar 2004.

