
WM i Danmark 

 

Lige nu er mange mennesker optaget af VM i fodbold i Sydafrika, og sikkert også du. 

Du behøver imidlertid ikke tage til Sydafrika for at følge et WM på nærmeste hold. Nej det finder sted 

netop i disse dage i hhv. Århus og Odense. 

 

Jeg vil kort præsentere de to hold, der er nået til finalen, og referere fra nogle af kampene undervejs. 

Østholdet og Vestholdet.  Begge hold har på deres vej til finalerne udkæmpet nogle drabelige kampe rundt 

om i landet. En sand højspændt affære.  

I juni 2009 blev de indledende kampe udspillet i Gram, Billund og Engesvang. 

Inden kampene havde Østholdet på forhånd indgået en aftale med dommeren, så rigtig retfærdigt blev det 

aldrig, men ikke desto mindre meget spændende, da dommeren ved kampen i Gram allerede inden første 

fløjt bortdømte en af nøglespillerne fra Vestholdet. Efter voldsomme protester blev kendelsen annulleret 

og Vestholdet kunne gå på banen fuldtallig om end noget rystede. Allerede her var det tydelig for enhver, 

at Vestholdet ikke skulle forvente fairplay fra Østholdet side. 

Det viste sig hurtigt, at Østholdet havde forstærket holdet med professionelle spillere.  Hvad forbindelsen 

var, vides ikke. Vestholdet, som bestod af entusiastiske amatører, gik ret hurtigt i infight og scorede mål, 

men ikke uventet blev målet annulleret.  Resten af kampen sørgede dommeren for, at Østholdet havde 

bolden. Da dommeren fløjtede til pausen var stillingen 0-0. Resten af kampen blev ikke spillet. Så resultatet 

ved pausen blev det endelige resultat.  Tilskueren buhede dommeren ud. 

Mellemrunden som blev udkæmpet i marts 2010 mellem de samme hold, levede bedre op til reglerne, da 

den nye dommer, som også var hyret af Østholdet, var knap så hurtig på fløjten, hvilket resulterede i mere 

regulær spilletid, hvor Vestholdet fik bevist, hvorfor de var nået så langt. De havde således flere rigtig 

giftige indspark i løbet af kampen. Men også i denne kamp opfandt Østholdet sine egne regler og filmede 

sig til det ene frispark efter det andet. 

I finalen, som foregår i Odense og Århus i disse dage, mødes 2 hold, der vil give hinanden kamp til stregen. 

Vestholdet er meget spændt på resultatet, da Østholdets manager oplyser, at deres netop dyrt indkøbte 

målmand er meget positiv, da han konstant står med armene i vejret. Om det så har en gunstig indvirkning 

på det endelige resultat, må tiden vise. 

Lige nu er kampen sparket til hjørne. Kampen følger desværre ikke alle regler, og det kunne se ud til, at ikke 

alle spillerne på Østholdet har tilladelse til at starte for Østholdet. 

Kære Lykke Friis det er nu, du skal overtage dommer fløjten og fløjte kampen af, inden nogen på Vestholdet 

lider nogen form for overlast.  Jeg kan som manager for Vestholdet oplyse, at hvis vi fratages sejren i en 

usportslig kamp, vil vi indgive en klage. 



Ja sådan ville det måske være refereret, hvis der var tale om en fodboldturnering, men der er desværre tale 

om planlægningen af ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. WM er ikke VM i fodbold, men 

VVM redegørelsen, og Østholdet er Energinet.dk, og Vestholdet er de berørte lodsejere og foreningen 

Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission, men ellers er forløbet som beskrevet. 

Vil du gerne vide lidt mere udførligt omkring hele forløbet, opfordres du til at gå ind på foreningens 

hjemmebane: www.elijorden.dk . 

Ligeledes vil vi meget gerne mødes med dig til en drøftelse omkring linjeføringen, som efter vores mening 

er håbløs utidssvarende. Hvorfor ikke planlægge i nutiden med fremtidens teknologi. 

 

Du kan kontakte mig via min mail: anneboesen36@yahoo.dk 

 

Med venlig hilsen 

 

Anne Boesen (manager) eller 

Formand for bevægelsen for miljøvenlig eltransmission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elijorden.dk/

