
UGELBØLLE-FØLLE BOLDKLUB 

I 1930 dannes Ugelbølle-Følle Boldklub, der kun havde fodbold på programmet. Man spillede på 

en mark ved Havelykke, for foden af Gåsebakken. 

Da der i 1940 opstår en Rønde Gymnastik Forening med fodbold på programmet, og denne 

forening får kommunen til at etablere et nyt rigtigt fodboldstadion (hvor det nuværende bibliotek 

ligger) i 1944, søger fodboldspillerne fra Følle til Rønde for at spille fodbold i stedet. Det var 

naturligt nok, da Følle jo hørte til samme kommune (Thorsager-Bregnet) som Rønde, hvorimod 

Ugelbølle hørte til Mørke sognekommune. 

Det betød Ugelbølle-Følle Boldklubs endeligt. På initiativ af Ugelbølle Ungdomsforening dannedes 

dog en ny forening, Ugelbølle Boldklub, men denne havde kun håndbold på programmet. Der 

spilledes i begyndelsen på forskellige græsmarker, men senere fik man dammen ved 

forsamlingshuset drænet, og så etableredes der en håndboldbane der. Om vinteren spillede man i 

Århushallerne og vandt en række pokaler, der i dag kan ses i Ugelbølle forsamlingshus. I 1950´erne 

var der 70 ungdomsspillere i klubben, men sidst i 1950´erne begyndte de nye tider med fjernsyn 

og privatbiler, og som for så mange andre landsbyklubber betød det svindende tilslutning, og i 

1958 blev klubben opløst. 

Billederne herunder stammer fra Holch Nielsen, forpagter på Følle Mølle, der spillede fodbold i 

Ugelbølle i 1930´erne. De er lånt af sønnen Henning Holck Nielsen, Egå.  

 

Ugelbølle-Følle Boldklubs fodboldhold, 1930´erne. 

 

 



 

Ved en eller flere lejligheder spillede Rønde by mod et udvalgt hold fra de mindre landsbyer omkring byen. Om det var en 

tradition eller om det skete ved en eller flere lejligheder ved f.eks. en sommerfest, vides ikke. Henning Holck oplyser, at hans far 

spillede på holdet fra landet, hvilket fik ham til at prale med, at han havde været på ”landsholdet”. Jeg mener at genkende 

vognmand Martin Petersen blandt de siddende forrest, yderst til højre, så det er formodentlig ”byholdet”, vi har her, hvilket 

bekræftes af skiltet foran, hvor der står ”RGF”. 

 


