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FORMANDEN HAR ORDET 
 
Når vi nu nærmer os jul og Skals er julepyntet bemærker vi, at den vanlige udsmykning er en 
smule reduceret. Guirlanderne er grundet de forhøjede el-priser fravalgt og sættes ikke op i år. 
Dog er julestemningen på torvet ikke reduceret, og den 18.12.22 er der atter, traditionen tro, 
juleaktiviteter på torvet(se bagsiden) efter 2 år med aflysning grundet corona. Siden sidste 
udgave af Skals På Toppen har vi haft et velbesøgt 125 års jubilæum og en byfest med rekord 
stor deltagelse. Skals Hundepark er blevet indviet, og er allerede en stor succes for såvel hun-
de som hundeejere i Skals. Banehuset har med hjælp fra de grønne pedeller fået en indvendig 
"make-over" samtidig med de endeligt har fået indlagt strøm, så hverdagen nu er blevet lette-
re. På de 3 store byggepladser i Skals er der for alvor ved at ske noget. Skalma produktions-
bygningerne er snart helt væk og på skolen tager det nye børnehus form, mens der ombygges i 
de eksisterende lokaler samt på den tidligere bankbygning. Sidst men ikke mindst kan vi glæ-
de os over at Skals Borgerforening i sit 125. jubilæumsår har fordoblet sin medlemsopbakning 
på bare 4 år siden 2018, og det vidner om at Skals borgerne i den grad bakker op om forenin-
gens aktiviteter og gøremål, hvorfor jeg håber rigtig mange møder op til vor generalforsamling 
den 22.02.23 i Skals Idrætscenter. 
                                                 Med venlig hilsen 
                                             Heine Glerup Sørensen 
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SKALS FF – SKALS PÅ TOPPEN 

Skals FF stemplede ud af 2021 med nedrykning til serie 4, med et hav af skader og 
med en historisk dårlig placering i sommerens prestigefyldte turnering, Fjends Cup, 
hvor man endte på sidste pladsen. Dermed var man i Skals FF sikker på en ting. Det 
kunne kun gå fremad. Klubben var i gang med at gennemføre et generationsskifte, 
hvor flere fra U19 holdet med Skals-rødder, skulle køres ind på seniorholdet, hvor 
der var opstået et naturligt hul som følge af skader, familieforøgelser og andre der 
skulle til de større byer i forbindelse med uddannelser. Mange af de unge havde tidli-
gere praktiseret Futsal i forbindelse med indendørssæsonen.  

Futsal er en undergenre af fodbold og en pendant til den traditionelle indendørs fod-
bold, som de fleste kender med bander og med en mand over midten. Futsal praktise-
res mest i Sydeuropa og Sydamerika, hvor der stilles krav til den enkelte spillers indi-
viduelle teknik og med en mindre bold, der er designet således den ikke hopper som 
en almindelig fodbold. 

Skals vandt noget overraskende deres pulje og sikrede en billet til regionsmesterska-
bet, som blev afholdt i Skals Idrætscenter, som nærmest har for vane at åbne dørene 
lige så snart muligheden byder sig. Så det var et spændt publikum og lige så spændte 
spillere, der åbnede regionsmesterskaberne. Skals FF gjorde atter rent bord med 3 
sejre ud af 3 mulige og dermed fortjent kunne lade sig hylde foran hjemmepublikum-
met som regionsmestrer. Med titlen og de flotte medaljer fulgte en billet til kvalifika-
tionsrækken, hvor man spillede om en billet til Futsal-divisionen, Danmarks næst-
bedste række inden for Futsal, hvor man skulle spille mod hold, der praktiserer Futsal 
året rundt i modsætning til Skals som praktisk talt er et udendørsfodboldhold. 

Til kvalifikationsstævnet, som blev afholdt i Sønderjylland, gjorde Skals det over alt 
forventning, men måtte desværre se sig til takke med en 4. plads, lige uden for opryk-
ningspladserne – en placering man var ærgerlig over i øjeblikket, men samtidig 
enormt stolt over at være kommet så langt og dermed var grundstenen lagt for forårs-
sæsonen, hvor målet, var en hurtig tilbagevenden til serie 3, som også blev indfriet, 
med mindeværdige sejre, scoringer og fester foruden en sæson, hvor man gik igen-
nem sæsonen ubesejret. Skalsånden var vendt tilbage. I takt med flere tilskuere til 
kampene var der også flere spillere til træning og der var skabt et solidt fundament. 
Oprykningen blev sikret efter en udesejr over Klejtrup og dermed kunne spillertrup-
pen gå på en velfortjent sommerpause, hvor mange af spillerne kunne se frem til at 
afslutte gymnasiet, og dermed en uforglemmelig studentertid inden det var tid til 
sommerens store stævne — Fjends Cup. 

Skals FF gik ind til Fjends Cup som undertippede – noget der kunne minde om Dan-
mark i 92’ og gik videre fra puljen som etter, hvor man i semifinalen skulle møde  

 

værterne fra Sparkær i en kamp, hvor Skals FF viste storformat og vendte et truende 
2-0 resultat til 4-2 og dermed var finalebilletten sikret, hvor Nørremarkens serie 2-
hold ventede. Her kun de lige knap 300 fremmødte tilskuere overvære en suveræn 
kamp, hvor Skals vandt 3-0 og kunne dermed lade sig hylde som Fjends Cup vindere. 
Dette var samtidig kulminationen på et rigtig godt halvt år set med grønne briller. Så 
kom efteråret, hvor man atter var tilbage i serie 3, hvor målet var at sikre sig overle-
velse så man havde et udgangspunkt at arbejde ud fra hen over vinteren. Samtidig 
begyndte der at foregå nogle ting i kulissen. Et af holdene fra Futsal-ligaen havde 
trukket sig og dermed skulle der findes et hold fra Futsal-divisionen, som kunne er-
statte den plads – dermed skulle der også findes et hold som kunne træde ind i Futsal-
divisionen. Da Skals var blevet nummer fire i kvalstævnet, blev Skals tilbudt at mod-
tage pladsen – som man takkede ja til. Dermed var Skals på et år gået fra aldrig at 
have spillet Futsal før til at have et hold i den næstbedste række. Da man sikrede sig 
overlevelse med 2 kampe tilbage af udendørssæsonen, kunne man nå at omstille sig 
på at skulle spille indendørs, hvor man nåede at få to træninger inden turneringen gik 
i gang. 

Skals skal hen over vintermånederne spille 12 kampe, hvor holdet skal rundt til loka-
tioner, som Hjørring, Grenå, Århus og Skive. Skals har vist at holdet kan være med 
på divisionsniveauet og for hver kamp, der går bliver holdet bedre og bedre. Meget af 
æren kan skyldes ungdommens ærgerrighed, men også alle de, der arbejder i kulis-
serne for at få en klub til at løbe rundt — et tilbud til unge mennesker om at dyrke 
sport og et sted at føle sig hjemme. Foreningerne i Skals, ikke kun fodboldklubben, 
men også håndbold og SGF kan noget exceptionelt og vi er heldige med, at der er 
noget for en enhver smag, køn og alder. Samtidig mærkes også en stigende interesse 
og ikke mindst opbakning fra Skals’, efterhånden, store erhvervsliv, der er med til at 
øge mulighederne for at give oplevelser, minder og ikke mindst venner for livet. 
Selvom Skals FF har vundet meget på banen i 2022, så har Skals by vundet når man 
ser, hvor stor opbakningen er til det der sker i byen. Om det er byfest eller når Skals 
FF får besøg af Skive i en Futsalkamp onsdag aften, hvor det næsten ikke er til at 
klemme flere mennesker ind i hallen så kan det godt være at Skals FF ikke vandt 
kampen – Men I vandt vores hjerter. Skals er tilbage på toppen! 


