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Mod nye mål – Ringe Boldklub 2027 
 
Af Ole Larsen, Ringe Boldklub 
 

 

I Danmark er Ringe givetvis mere kendt for Midtfyns Festivalen end sin fodboldklub. 

Selv om festivalen efter 28 år blev lagt i graven i 2004 (Men dog trods alt blev 

genoplivet sidste år i en meget skrabet udgave.) 

 

Ringe Boldklub har til gengæld eksisteret siden 1927 og kan altså fejre 100 års 

fødselsdag om syv år. Det er altså - trods mange op- og nedture – en livskraftig sag. 

Som mange, mange andre fodboldklubber i Danmark. 

 

Bag enhver stor beslutning ligger der en erkendelse. I februar 2008 erkendte en 

næsten ny bestyrelse, at RB på en række områder ganske enkelt ikke var dygtig nok. Vi 

var nødt til at gøre det bedre. 

 

Bestyrelsen tog fem afgørende initiativer i 2008: 

 

• Klubben skulle have et værdigrundlag og en målsætning 

• Forbedring af børne- og ungdomstrænernes vilkår 

• Flere stævner og arrangementer i Ringe for børn og unge 

• Pigefodbold  

• Etablering af en multibane og en kunstgræsbane. 

           

Da klubben i 2014 indviede en ny kunstgræsbane kunne vi sætte flueben ud for alle 

fem hovedmål. Medlemstallet var øget fra 250 til 425 medlemmer. Vi havde holdt 

tilmeldt i stort set alle årgange. Antallet af trænere var fordoblet.  

 

Ambitionen var i alle årene at øge kvaliteten på alle niveauer – så skulle de sportslige 

resultater nok komme. Det var – og er – klubbens bedste våben med en placering midt 

i mellem Odense og Svendborg og et område, hvor der er masser af fritidstilbud til børn 

og unge. 

 

Desværre er fundamentet skrøbeligt. Som i så mange andre idrætsforeninger. I 2015 

forlod de sidste medlemmer den bestyrelse som i 2008 havde startet projektet Mod 

nye mål – Ringe Boldklub 2027.  

 

Siden 2015 har klubben haft fire formænd, seks kasserer og mange nyvalg på 

generalforsamlinger. Sportsligt har klubben fortsat klaret sig godt, men de første revner 

i fundamentet har vist sig. Den manglende stabilitet er derfor en trussel mod 

hele projektet. 

 

Ringe Boldklub blev i 2009 kåret som Årets Børneklub i Danmark. 

 


