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ELITESPORTSKLASSERNE

KOMBINÉR DIN SPORT MED DIN UDDANNELSE

 I Storkøbenhavn går vi nu hele vejen for at hjælpe dig med at

fortsætte din vej mod toppen som elitesportsudøver og samtidig få netop

den uddannelse som du måtte ønske. Og det uanset om det måtte

være på stx, hhx, htx eller på erhvervsuddannelse indenfor HG eller Service.

 
Læs meget mere på: www.cphwest-elitesport.dk



KØBENHAVNSK FODBOLD 3/2009 3KØBENHAVNSK FODBOLD 2/2009 3G
ra

fi
sk

 d
es

ig
n:

 F
L 

Re
kl

am
e 

· 7
0 

22
 1

8 
70

PRAKTISKE OPLYSNINGER - ADRESSER OG ÅBNINGSTIDER
UDGIVER: Københavns Boldspil-Union, Ved Sporsløjfen 10, 2 th., 2100 København Ø, Tlf. 39 27 71 44, Fax 39 27 72 44, e-mail: kbu@kbu.dbu.dk, www.kbu.dbu.dk 

• KONTORETS ÅBNINGSTIDER: Mandag til torsdag 09.00 - 16.00, Fredag 09.00 - 15.00 • TELEFONTID: Mandag til torsdag 12.00 - 16.00, Fredag 12.00 - 15.00 • 

DOMMERVAGT: Tlf. 24 25 27 78 i turneringsperioden: Lørdag 09.00 - 11.00 • REDAKTION: Steen Christensen, administrationschef Jan Kristensen samt journalist Niels 

Rasmussen. (ansvarshavende: Henrik Ravnild) • FOTO: Brian Jensen • UDGIVELSESTERMINER: Medio februar, april, juni, august, oktober og december • ABONNEMENT: 

Klubabonnement: Gratis, Holdabonnement: kr. 50,- pr. år, Almindeligt abonnement: kr. 100,- pr. år + moms, Tilmelding via KBU’s hjemmeside: www.kbu.dbu.dk, 

Abonnementsperioden følger kalenderåret og omfatter seks numre. Ved abonnement tegnet i løbet af året fremsendes tidligere numre fra pågældende år • TRYK: Zeuner 

Grafisk, Tlf. 87 46 40 10 • OPLAG: 5.000 stk. • ANNONCER: FL SportMarketing, Agerbakken 21, 8362 Hørning, Tlf. 87 93 37 91, e-mail: kbu@flsportmarketing.dk • 

DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER: Den 15. juli 2009. Indlæg kan fremsendes på e-mail til KBUs kontor. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg.

De enkelte artikler i Københavnsk Fodbold behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med KBUs opfattelse og holdning.

Så kom den kedelige vold også til udtryk 
på en københavnsk fodboldbane. Den 
konkrete episode og dens følger bliver 
primært et anliggende for politi og an-
klagemyndighed, men som fodboldor-
ganisation må vi naturligvis påtage os et 
ikke ubetydeligt medansvar og sikre, at 
det ikke sker på ny.

Netop det seneste år har vi været for-
skånet for disse meningsløse voldsepi-
soder, og vi har med stor tilfredshed kon-
stateret, at vi år for år får fl ere dommere 
uddannet, og de forbliver i stigende om-
fang aktive, så vi kan få kampene dømt af 
uvildige og uddannede dommere. 

Jeg gik og troede, at kampagnen med 
Fair Match Day, som jo er udvidet til fl ere 
rækker her i 2009, havde fået en afsmit-
tende virkning på de øvrige rækker. Jeg 
vælger at tro på det fortsat, men helt 
undgå meningsløs vold er nok lidt naivt, 
når vi læser og hører i radio og på TV, 
hvordan man visse steder i byen bruger 
automatvåben i stedet for dialogen.

Og det bliver jo heller ikke bedre, når vi 
alle i TV kan se mangemillionærer opføre 
sig som små børn over for dommeren, 
når et hold ikke får tildelt de frispark, 
som de mener sig fortjent til. Så vil det 
desværre få en afsmittende virkning ned 
gennem rækkerne.

Den seneste episode har så fået den 
pågældende klub og dommerne til at ind-
gå en aftale om et nært sikkerhedsmæs-
sigt samarbejde omkring kampene. KBU 
følger dette initiativ tæt og håber alle 
vil arbejde for, at volden fjernes helt fra 
grønsværen.

I søndags blev jeg noget overrasket over 
at se indianere på Genforeningspladsen. 
Senere fi k jeg at vide, at der havde været 
indianere overalt i København. Hvor var 
det livsbekræftende at se alle disse børn 
spæne rundt på fodboldbanen, såvel 
i leg som med bold. Længe leve disse 
initiativer og tak til de mange frivillige, 
der bruger en søndag på disse arrange-
menter.

Forårets turnering kom godt i gang. Vejr- 
forholdene kan vi ikke klage over i år. 
Måske at banerne er blevet lidt hårde og 
ikke kan tromles ordentligt. Til gengæld 
har vi kunnet undgå en masse afl ysnin-
ger. Det gjaldt desværre ikke kampe på 
Fælleden efter 1. maj. Hvornår lærer man 
at få ryddet op efter de store fester? Det 
er livsnødvendigt for Fælledklubberne, 
at man kan bruge banerne straks efter 
disse store begivenheder.

Men lad os ikke fortvivle. Snart er som-
meren over os, og alle ønskes derfor en 
rigtig god ferietid !

KÆRE LÆSER
u af  henriK ravnild

Forsidefoto: FCK sænker Brøndby og vinder Tripple: DM, Landspokal og Fair-Play. (Foto: Per Kjærbye)
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FC Amager fik en udmærket start, da 
man i sæsonen 2007/08 sikrede sig 
oprykning til 1.division.

Og selv om man i den første kamp 
blev dømt som taber, pga. ulovlig be-
nyttelse af karantæneramt spiller, i en 
kamp, som man ellers havde vundet 
på banen, så det sportsligt lovende 
ud, midtvejs i sæsonen.

Men omkring februar start stod det 
klart, at FC Amager ikke kunne leve 
op til de økonomiske forventninger, 
med mindre ”manden med den be-
rømte papkasse” meldte sig på banen. 
Miraklet indtraf ikke. Derfor måtte 
selskabet, der havde den tidligere 
færøske FCK-stjerne Todi Jönsson 
som direktør-ejer, melde pas efter, at 
FC Amager havde spillet den første 
forårskamp.

DBU skulle derefter tage stilling til 
FC Amager’s  skæbne vedr. 1.division 
og DanmarksSerien (Kastrup). Her 
var tilfældet klart mht. 1.division, 
hvor FC Amager’s kontraktspillere 
blev fritstillet, og 1.divisionsholdet 
blev dømt som taber af de resterende 
kampe, hvorefter holdet skal starte i 
KøbenhavnsSerien fra starten af sæ-
sonen 2009/10.  DS-holdet Kastrup 
fik lov til at færdigspille DS, men dog 
med tvungen nedrykning, med virk-
ning fra sæsonen 2009/10.

Derefter, langt inde i sæsonen, var 
KBU Turnering så klar til at implemen-
tere konsekvenserne i KBU Turnering. 
En kompliceret proces, hvor man dog 

ser en klar ”rød tråd”, hvor man skal 
holde forskellige elementer for øje, 
som overbygningsaftale, der formelt 
først ophører pr. 1. juli 2009; konse-
kvenser ifm. KBU’s forårsturnering; 
niveauplacering ifm. efterårets start 
2009/10; og parallelforskydning fra 
sekunda-serie til 1.holdsserie 

KBU Turnering har fastslået, at der 
er tale om to adskilte juridiske pro-
blemstillinger, som sker næsten sam-
tidigt, men hvor konsekvenserne skal 
behandles hver for sig, og i den rigtige 
rækkefølge:
 
1. FC Amagers konkurs, der indtræ-
der i starten af april, og hvor DBU’s 
regler præcist angiver, hvordan tur-
neringerne spilles færdig, og hvor de 
hold, der er ramt af konkursen  spil-
lemæssigt skal indplaceres efter tur-
neringens afslutning. 

2. Ophør af overbygningsaftalen om 
FC Amager, der først sker med virkning 
fra 1. juli 2009, og hvor det er klub-
berne selv, der har truffet aftale om 
at ophæve samarbejdet, hvilket kun 
kan ske ved udløbet af en turnering. 
FC Amager er således at betragte som 
en overbygning (”én klub”) igennem 
konkursforløbet og frem til 1. juli. 
 
1. Konsekvenser af FC Amagers 
konkurs
 
Konsekvenserne er følgende: 
1. FC Amager trækkes ud af 1. divi-
sion fra konkursdekretets afsigelse, de 
resterende kampe resultatføres som 
0-3, og FCA ender på en nedryknings-
plads (DBU’s love § 28.4) 

2. FC Amager nedrykkes og deltager 
fra sommeren 2009 i KBU’s Herre-KS 
række (to trin ned fra 2. division, jf. 
DBU’s love §28.4) 

3. Kastrups hold i Herre-DS spil-
ler færdig i turneringen (besluttet af 
DBU’s bestyrelse, jf. DBU’s love §28.7), 

men rykkes som 2. hold i forhold til FC 
Amager også ud af Herre-DS, og ned i 
KBU’s Serie 1 pulje 3 (som 2. hold til 
FC Amager i KS, da KBU ikke tillader 
to hold fra samme klub i KS) 

4. Fremad A.’s hold i Herre-KS spiller 
færdig i turneringen og rykkes som 
2. hold i forhold til FC Amager ned 
i KBU’s Serie 1 pulje 3 (da KBU ikke 
tillader to hold fra samme klub i KS) 

5. Dragørs hold i Serie 1 pulje 3 
kan ikke rykke op (som 2. hold til FC 
Amager i KS, da KBU ikke tillader to 
hold fra samme klub i KS). 

6. Kastrups hold i Serie 1 pulje 3 ryk-
ker ned i Serie 2 (som 3. hold til FC 
Amager i KS, da KBU ikke tillader to 
hold fra samme klub i Serie 1 pulje 
3). 

7. KFB’s hold i Serie 2 Pulje 6 berøres 
ikke at konkursen, og kan fortsat rykke 
op i Serie 1 Pulje 3 (som 2. hold til FC 
Amager i KS)
 
Ovenstående redegør alene for konse-
kvenserne af konkursen i FC Amager, 
hvordan turneringerne spilles færdig, 
og hvordan indplaceringen skal ske til 
turneringen 2009/10, idet overbygnin-
gen FC Amager fortsat eksisterer.
 
2. Konsekvenser af ophør af 
overbygningsaftalen
 
Klubberne bag FC Amager har efter-
følgende besluttet at ophæve over-
bygningsaftalen FC Amager med 
virkning fra 1. juli 2009, dvs. med 
virkning fra den kommende turnering 
og dermed sker der en række efterføl-
gende ændringer i de indplaceringer, 
som fremgår ovenfor. Ændringerne 
er alene relateret til ophør af aftalen, 
og kan ikke træde i stedet for – eller 
ophæve – konsekvenserne som følge 
af konkursen.
 

Kostbare Konkurs Konsekvenser  
u af  Steen ChriStenSen

Moderklubberne i FC Amager betaler en ærgerlig og (selvforskyldt) høj pris for konkursen.
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For de hold, der rammes af konkursen, 
jf. ovenstående, er de efterfølgende 
konsekvenser af ophøret af overbyg-
ningsaftalen følgende: 

1. FC Amager holdet Herre-KS bliver 
1. hold for Fremad Amager 

2. Kastrups hold, der nu spiller i 
Herre-DS og som rykkes ned i Serie 
1 Pulje 3 pga. konkursen, bliver frem-
over 1. hold for Kastrup og rykker over 
i Serie 1 pulje 2. 

3. Fremad A.’s nuværende hold i 
Herre-KS der rykkes ned i KBU’s Serie 
1 pulje 3, fortsætter her som Fremad 
A.’s 2. hold. 

4. Dragørs hold i Serie 1 pulje 3 ryk-
kes over i Serie 1 pulje 2 som 1. hold 
for Dragør (rykkes i Serie 2 pulje 4, 
hvis det i foråret 2009 rykker ned fra 
Serie 1 pulje 3). 

5. Kastrups hold i Serie 1 pulje 3 
forbliver nedrykket i Serie 2 pulje 5/6 
som Kastrups 2. hold. 

6. KFB’s hold i Serie 2 Pulje 6 rykker 
over i Serie 2 pulje 4 som klubbens 
1. hold (rykker over i Serie 1 pulje 2, 
hvis de i foråret 2009 kvalificerer sig 
til Serie 1 pulje 3, eller Serie 3, pulje 
7, hvis de i foråret 2009 rykker ned fra 
Serie 2, pulje 6)

Som man ser, er det især Kastrup, der 
betaler en forholdsvis høj pris for sit 
”eventyr” med FC Amager. For et par 
år siden var Kastrup involveret i en 
anden mislykket overbygningsaftale, 
da man indgik i Amager United med 
ærkerivalerne fra Tårnby BK. Nu skal 
Kastrup se i øjnene, at et ellers velfun-
gerende DS-hold skal ned og begynde 
”forfra” i Serie 1. 
Men prestigemæssigt er det naturlig-
vis for Fremad A. en helt ny situation, 
at Amager’s mest meriterede fodbold-
klub, for første gang i mere end 80 år, 
er uden for det ”fine” selskab, og nu  
befinder sig på ”femte” række (KS) fra 
sæsonen 2009/10.
Set uden for Amager-øen, så virker 
det besynderligt, at alle de forskel-
lige overbygningsaftaler, som  den 

fodboldglade ø har indgået, på for-
skellige niveauer, har været så lidt 
duelige. Men i Danmark ser man ad-
skillige ø-samfund, hvor der, selv på et 
mindre geografisk område, er en stor 
grad af forskellighed og selvstændig-
hed, som man udefra set har svært 
ved at forstå. 
Men givet er det, at når man indgår 
i et fælleskab, hvor man taler om 
kontrakt-spillere, der skal have en 
stor del af ”kagen”, så skal man have 
en plan B (og C,D….), ellers spreder 
de skæbnesvangre konsekvenser sig 
som ringe i vandet. Ikke alene for 
fællesskabs-klubberne, men også 
for KBU Turnering, og alle de øvrige 
KBU-klubber, som, med kort varsel 
skal forberede sig på ændrede op/
ned-ryk-propositioner.

Ca. 50 fodboldledere var repræsen-
teret fra klubber under KBU & SBU. 
Både fra øst og vest fra Fremad Valby, 
Pioneren og HIK  til Helsingør og FC 
Storebælt. 

Flemming Østergaard, alias Don Ø. 
var veloplagt på dagen, hvor han 
havde  afsat en lille time i en travl 
arbejdsdag i PARKEN. Deltagerne fik 
lejlighed til at komme bag Don Ø,
og fik både hans anekdoter, og hvor-
ledes PARKEN og FCK som forretning 
og fodboldklub drives. Flemming 
Østergaard, fik også tid og lejlighed 
til at svare på de manges deltageres 
spørgsmål, hvor der var ivrig spørge-
lyst til at høre Flemming Østergaards 
holdninger og indspark. Flemming 
Østergaard blev udfordret med skarpe 
spørgsmål omkring, dommere, fair- 
play, håndbold i FCK, og hvornår FCK 

evt. skulle have kvindefodboldhold. 
Flemmings Østergaard lagde ikke 
fingre imellem i sine svar, og delta-
gerne fik Don Ø’s ærlige holdninger 
til børnefodbold, forældre på sidelin-
jen, krydret med humor og Flemming 
Østergaards store passion for FCK og 
PARKEN 
 
KBUs Lederdag gav også mulighed 
for at deltagerne fik vidensdeling og 
samvær på tværs af klubtilhørsfor-
hold og regioner. Men også at enkle 
klubber brugte KBUs lederdag til at 
invitere deres trænere og ledere til 
en hyggelig dag. Som afslutning på 
indlæg fra Flemming Østergaard, 
bød dagen på middag i PARKEN og  
overværelse af FCK-sejr på 3-1 over 
FC Nordsjælland.

KBU lederdag i PARKEN med Don Ø

u af  freddy JørgenSen

KBU havde i samarbejde med PARKEN indkaldt til KBU lederdag med Don Ø lørdag den 9. maj efterfulgt af fælles-
spisning og fodboldkamp FCK - FCN.

Kongen af Parken. 
(Foto: Per Kjærbye)
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Einar Pedersen, 89 år, men godt 
greb om bolden...
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I 1930 blev den 10-årige Einar 
Pedersen meldt ind Skovshoved IF, 
der i denne måned runder 100 års 
dagen for sin stiftelse. 

Einar var en aldeles glimrende fod-
boldspiller, og i en periode spillede 
han venstre halfback på 1. holdet og 
en bunke kampe på 2. holdet. Men nu 
har han fået sig en ny fodboldmæssig 
karriere. Han er blevet målmand.

- Min naturlige hurtighed kommer 
ikke længere til sin ret, erklærer Einar 
Pedersen med et meget stort glimt 
i øjet.

For det er tydeligt, at bentøjet ikke 
er, hvad det har været. Men det skal 
ikke forhindre ham i at stå på mål, når 
”Lørdagsholdet” hver lørdag formid-
dag mødes til en omgang småbold på 
kunstgræsbanen.

For mange står en bold som det bed-
ste stykke legetøj, der nogensinde er 
skabt. Og det er det altså også for de 
gamle drenge, der efter bedste evne 
styrter rundt på banen og har det no-
get så sjovt i en times tid.

Inde i målet står Einar så. Skulle no-
gen være i tvivl om hvorfor det hed-
der at stå på mål, så kan man bare 
studere ham. Aktionsradiussen er ikke 
på meget mere end en halv meter, og 
det er bedst, hvis den ene arm er pla-
ceret på overliggeren. Det er godt for 
balancen.

Når der skal byttes banehalvdel kom-
mer en af holdkammeraterne og gi-
ver en støttende arm, så Einar kan 
komme op i den anden ende og lege 
Peter Schmeichel 
.
”Lørdagsholdet” blev skabt i 1966. 
Fire gamle skovsere – Einar Pedersen, 
Mogens Benthien, Leif Johansen og 
Kai Nygaard ville godt spille noget 

mere end bare  fodtennis inde i den 
gamle hal, så de besluttede sig for at 
nu skulle der ske noget.

- I begyndelsen var vi kun tre på hvert 
hold, og i betragtning af, at vi spillede 
til 10 kunne det jo godt trække ud. 
Men stille og roligt kom der flere og 
flere til, og nu er vi nået op på en lille 
snes stykker, der virkelig gør noget for 
at møde frem.

- Jeg skal være der. Det giver mig så 
meget. Ikke mindst fordi vi har det så 
sjovt i omklædningsrummet bagefter. 
Så får vi en øl eller to og gasser hin-
anden, som vi har gjort det lige fra 
de allerførste dage i klubben, siger 
Einar.

Selv om han nu er blevet 89 år, fej-
ler den øverste bestemt ikke noget. 
Hukommelsen er i orden, og når det 
gælder humoren er der heller ikke no-
get at klage over.

Når bentøjet nu ikke er helt på top-
pen har Einar valgt at holde sig i sup-
plerende form på andre måder. Det 

bliver til mange, mange kilometer på 
cyklen.
- Jeg kører halvanden time på cykel 
hver dag oppe ved Dyrehaven, og så er 
jeg vinterbader, siger Einar Pedersen, 
der i mange år også tog en tjans som 
holdleder hos skovserne.

- På ”Lørdagsholdet” holder vi også en 
fest et par gange om året. Det sociale 
er vigtigt, understreger Einar.

Han er en vigtig mand for Lørdags-
holdet, men det er vel endnu mere 
vigtigt, at han i en enorm lang årrække 
har været formand  for SIFs Venner, 
der nu har rundet 1 million kroner i 
tilskud til ungdomsafdelingen til for-
mål, der havde brug for økonomisk 
støtte. Det er SIFs Venner, der har 
sørget for æres-væggene oppe på 1. 
sal i klubhuset.

”Lørdagsholdet” i Skovshoved IF har fungeret siden 1966.

Målmand på 89 år
u af  nielS raSmuSSen

Einar P. ’står’ en god målmand, og parerer et nærgående forsøg.
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Den legendariske KB’er, Nils Middel-
boe, der bl.a. i årene omkring 1. 
Verdenskrig spillede som amatør for 
Chelsea i London, har fortalt, hvordan 
hans første ungdomstræner drak øl, 
mens drengene spillede. 

”…Som 11-årig modtog jeg sammen 
med de andre K.B. drenge »min før-
ste undervisning« i fodbold af vor 
lærer, nu afdøde A. Borch med til-
navnet »Grove«. Af ham lærte vi nu 
det mindst mulige, thi så snart han 
havde delt os i 2 partier, skulle han 
ind hos restauratøren for at nyde en 
»skive« og lod imens os drenge spille 
og skændes i fred…”. Drengene måtte 
lære ved at studere seniorspillerne 
under træning og kamp. I B93 fyldte 
man – ifølge den senere landsholds-
spiller Michael Rohde – på samme tid 
op med drenge, hvis der manglede 

spillere på de voksnes hold. Hvis no-
gen gjorde vrøvl, fik de et svar, som 
afskar al diskussion: ”Hold din Kæft, 
dreng, hvad bilder du dig ind!”.

O. S. Windings Fodbold. Vejledning i 
Spillets Teknik og Taktik fra 1931 fra-
råder da også, at drengene begynder 
for tidligt med at spille i klub: ”…
Først naar de har naaet den egentlige 
Junioralder, som jeg regner fra 13-14 
til 17 Aar, kan det betale sig – baade 
for Klubberne og for Drengene selv 
– at tage rationelt fat paa deres fod-
boldopdragelse og uddannelse, såvel 
hvad den tekniske (boldbehandling) 
som den konditionsmæssige (udhol-
denhed, hurtighed) opøvelse anga-
ar…”.
 
Klipper vi nu til KB’s anlæg en solbe-
skinnet søndag i april 2009 kan man 

se lederen af Coerver Coachings afde-
ling i Skandinavien, australieren Brad 
Douglass, rende rundt med KB’s U13-
drenge. På træningsbanen ved siden 
af spilles der cricket, mens Douglass 
på ca. 1½ time fører drengene gennem 
et forløb, som over nogle simple ven-
dinger med bold og indøvelsen af en 
hoftefinte munder ud i en spiløvelse 2 
mod 1, hvor boldholderen enten skal 
udnytte sin medspillers løb ved at 
spille ham eller til at sætte forsvars-
spilleren af med sin ny finte.
 
Will Coervers træningsmetode er op-
delt i en pyramide med 6 niveauer, 
hvor et tema udfoldes nedefra med 
først boldkontrol, dernæst afleve-
ringer og boldmodtagelse, 1 mod 1 
øvelser, fart og så afslutninger for at 
ende med små holdspil. Metoden 
føres konsekvent igennem ud fra en 

Snør aldrig støvlerne helt op!

u af  Svend rybner

Spændende træningsmetoder med Coerver Coaching

Brad Douglass tegner og fortæller...
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filosofi om, at har man ikke de tek-
niske færdigheder på plads, kan man 
ikke udføre spiløvelserne. 

For mig at se, har Coerver virkelig 
noget at komme med. På BK Skjold’s 
U10-Entusiasthold har vi i hvert fald 
stor glæde af hans øvelser, der er med 
til at gøre O. S. Windings førnævnte 
ord  til skamme. 

Som man får banket ind i hovedet på 
DBU’s trænerkurser, kan drenge sag-
tens lære noget om boldbehandling 
inden de fylder 13.
 
Coerver Coaching har et utroligt CV, 
hvor der står Bayern München, AC 
Milan, Newcastle og andre storklub-
ber på listen over, hvem man samar-
bejder med. I Trondhjem i Norge har 
Coerver etableret et stort ungdoms-
projekt med fællestræninger for byens 
bedste ungdomsspillere i Rosenborg 
BK. 

Brad Douglass deltog med bl.a. Alfred 
Galustian i Coerver Coachings såkald-

te symposium i Vejle i november må-
ned og det er en fornøjelse at se ham 
arbejde med spillerne. Nogle øvelser 
har man måske set før; men det gør 
ikke noget, for han har et enestående 
nærvær på en træningsbane, som bl.a. 
overvinder de sprogvanskeligheder 
der må komme, når han taler engelsk 
til en gruppe danske drenge på 12 år. 
I Vejle arbejdede han uden problemer 
med børn på vel en 6-7 år. Enhver træ-
ner ved, at det hedder ”Forklar og vis”, 
og Brad Douglass viser, hvor let det i 
virkeligheden er. Ren verdensklasse. 
Det er ikke ham, der sætter sig ind hos 
restauratøren for at drikke øl, mens 
drengene spiller.
 
Samtidig er en eftermiddag som 
denne ude i KB en kærkommen lej-
lighed til at få snakket med trænere 
fra andre klubber. Der er derfor al 
mulig grund til at sige tak for KBU’s 
initiativ med at invitere til trænerse-
minar med Coerver Coaching. Kunne 
man her i København etablere et 
mere regelmæssigt og formaliseret 
samarbejde med Coerver-folkene, vil 

jeg personligt hilse det velkomment. 
Fodboldtræning har heldigvis æn-
dret sig siden begyndelsen af forrige 
århundrede. Coervers koncept med 
teknisk træning før spiløvelser er en-
kelt og effektivt og vil kunne gøre en 
forskel i enhver fodboldklub under 
KBU. 
 
Og så lige et godt råd fra de gamle 
lærebøger på støvleskafternes tid – 
her i vadestedet mellem gamle og 
ny træningsmetoder: ”…Snør aldrig 
Støvlerne helt op! Brug i hvert Fald 
ikke det øverste Snørehul og vikl ikke 
Snørebåndene for stramt om smal-
benet […] Det hæmmer blodets cir-
kulation og giver tykke, opsvulmede 
årer, og det bevirker, at spilleren ikke 
kan strække vristen nok, hvilket navn-
lig er af overordentlig betydning for 
skud paa mål. Når der så ofte skydes 
for højt, er en af hovedgrundene den, 
at vristen ikke har været strakt nok, 
og dette skyldes igen i overordentlig 
mange tilfælde, at støvlen har været 
snøret for stramt…”.

Danske drenge kan ’selvfølgelig’ engelsk, så ingen problemer for Douglass.
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Så spørg mange sikkert, hvad er 
Coerver Coaching??   Ja, det hele star-
tede med Hollænderen Wiel Coerver, 
som ved at studere stjernespillere, 
fandt ud af, at spillers ”færdigheder/
skill” oftes kunne gøre en forskel i en 
fodboldkamp. Det tekniske konceptet 
som han arbejdede frem, er det vi i 
dag kender som Coerver Coaching. 
Wiel fortsatte frem til 1982, hvor 
Alfred Galustian og Charlie Cooke 
kom til, og som i dag er dem der står 
bag Coerver Coaching og har været 
hovedmændene bag det største og 
mest respekterede fodbolduddannel-
sesprogram i verden.

Brad Douglass som denne søndag, 
var kommet til Frederiksberg er 
Chefcoach for Coerver Skandinavien. 
Brad startede ud med ca. 1 times teo-
retisk gennemgang af filosofien bag 
Coerver Coaching fra boldkontrol/
footwork til at kunne implementere 
det i selve spillet.
Derefter gik han på banen, for som 
Brad selv siger det er her trænerne 
skal bruge deres tid på at lære piger 
og drenge disse færdigheder/skills og 
hvordan de bringer dem videre ud i 
fodboldspillet på banen, hvilket han 
også i løbet af en 1½ time fik vist de 
fremmødte trænere ved hjælp af U12 
medierne fra KB. 

Herefter blev der afsluttede med en 
spørgsmålsrunde – I alt ca. 3 - 3½ time 
koncentreret fodboldsnak på tværs af 
klubber.  
Jf. mange af de tilbage meldinger KBU 
har fået viste dette arrangement at 
være en stor succes og KBU takker 
Brad Douglass og alle de trænere 
som valgte at bruge denne søndag 
på Frederiksberg.

KBU vil i fremtiden lave uddannelses-
tilbud med Coerver Coaching DK

Deltagerne havde blandt andet, disse 
kommentar til Coerver seminariet.

Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, og 52 trænere havde denne søndag valgt at 

lægge turen forbi KB’s anlæg på Peter Bangs Vej, hvor KBU var vært for et trænerarrange-

ment med COERVER COACHING.

Coerver seminar i KBU 

u af  freddy JørgenSen
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Rie Hedegaard Fenger – SIF
Tusinde tak, for Coerver kurset i dag. 
Jeg synes det var meget vellykket og 
med en god balance mellem teori og 
praksis. Det var super inspirerende og 
en stor luksus at overvære 16 hårdt 
arbejdende spillere årgang ´97. Som 
uddannet idrætslærer er jeg bekendt 
med at vi alle har forskellige lærings-
stile - dette gælder jo også for voksne, 
og er i træner øjemed aktuelt når det 
handler om at suge viden til sig og 
videreformidle den. Derfor var der ny 
viden som var absorberbar og tilgæn-
gelig for alle.

Til slut undrer det mig bare, at der ikke 
findes flere kvindelige trænere som 
er interesseret i et tilbud som dette. 
Well, jeg havde nu ingen problemer 
med at være eneste kvinde blandt 51 
mænd, bortset fra at ingen egentlig 
henvendte sig til mig 

Undtagelserne er dog i Ekstra Bladet 
Cup og 3F Cup, hvor karantæner ad-
skilles.

1) Hvis en spiller er blevet udvist 
i en ordinær turneringskamp, kan 
spilleren ikke deltage i en ordinær 
turneringskamp, før det pågældende 
hold har spillet sin næste ordinære 
turneringskamp(e).
Spilleren kan dog godt evt. deltage 
i pokalturneringen og/eller U21 tur-
neringen.
2) Hvis en spiller er blevet udvist 

i en pokalkamp, kan spilleren ikke 
deltage i en pokalkamp, før det på-
gældende hold har spillet sin næste 
pokalkamp(e). Eventuelt ikke afviklet 
karantæne overføres automatisk til 
den ordinære turnering, når holdet 
slås ud eller vinder pokalturnerin-
gen.  

3) Hvis en spiller er blevet udvist i en 
U21 kamp, kan spilleren ikke deltage 
i en U21 kamp(e), før karantænen er 
afsonet ved dette holds kampe i U21 
turneringen.

Eventuelt ikke afviklet karantæne 
overføres automatisk til den ordinære 
turnering, når U21 holdets turnering 
er afsluttet.

Ved alle udvisninger/bortvisninger 
vil klubben få skriftlig meddelelse 
fra KBU/DBU. Dette fritager dog ikke 
klubben for at undersøge om spille-
ren er spilleberettiget til anden tur-
nerings- eller pokalkamp.

KARANTÆNER OG AFSONING
”Turnerings-, pokal- & U21 kampe”
En udvist spiller eller bortvist træner/leder kan ikke deltage før det pågældende hold har spillet sin næste 
turnerings- eller pokalkamp.

Rie, ene høne i ’Coerven’.
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5.maj kunne københavnerne igen våg-
ne op til en by, de selv havde kontrol 
over, men inden da havde Den Tyske 
Besættelse virkelig stillet fodbold-
turneringen på en hård prøve. Trods 
store problemer, med bl.a. transport 
og tilskuerforbud, var det alligevel 
mirakuløst lykkedes at gennemføre 
turneringen med den fleksibilitet, 
som forholdene krævede. Men havde 
Besættelsesmagten holdt ud i nogle 
uger mere, så havde det set sort ud 
for turneringen.

Besættelsen havde også den kon-
sekvens, at KBU’s formand, Svend 
Berendt (B93), måtte flygte til Sverige i 
efteråret 1944. Det bevirkede, at næst-
formanden, Ivar Lykke (KB), blev kon-
stitueret som KBU-formand. En post 
han fik bekræftet ved KBU’s repræsen-
tantskabsmøde i 1945.

Samtidig, i 1944, var SBU-formanden, 
Ludvig Hartoft (Gentofte), blevet afsat 
ved et kampvalg, hvor Henry Petersen 
(Ringsted) blev den nye SBU-formand. 
Hartoft havde hidtil varetaget sin for-

mandspost, og SBU’s administration, 
selvrådende fra sin bopæl på Østerbro 
(Ndr.Frihavnsgade 3). Hartoft var reg-
net som en yderst dygtig leder af SBU, 
men tidens krav bød Hartofts kolle-
ger, indtrængende at opfordre Hartoft 
til at overføre sit hjemmekontor til 
en decideret administration. Dette 
ville Hartoft ikke, og Henry Petersen 
blev valgt som ny SBU-formand, ef-
ter et stormfuldt delegeretmøde i 
”Karnappen” i København. Samtidig 
blev der ansat en sekretær, som fik 
administration nær Nyhavn (Peder 
Skramsgade 8) .

De to nabo-unioner, KBU og SBU, 
havde således nye folk på formands-
posterne, da man i 1945 igen kunne 
se fremad, uden den tyske ”dyne”, og 
i hvert fald så var SBU interesseret i 
hvordan et fremtidigt SBU skulle se 
ud - sådan rent geografisk. Og der 
fremkom en aftale, som stadigvæk 
gælder i 2009, hvor KBU derfor blot 
består af kommunerne i København, 
Frederiksberg, Gentofte, Tårnby og 
Dragør. 

Det er svært at finde frem til helt hvor-
dan denne aftale kom i stand. Fx inde-
holder SBU’s 100 års-jubilæumsskrift 
(2002) og KBU’s ditto (2003) intet 
derom, ligesom det ikke har været 
muligt, at finde noget opklarende i 
KBU’s arkiv.

I hvert fald virker det noget ulogisk, at 
SBU, der blev stiftet af typiske sjæl-
landske folk fra  Helsingør, Jyderup, 
Holbæk, Næstved, Vordingborg, Faxe, 
Roskilde og Slagelse, skulle få overdra-
get det meste af Københavns Amt.

Måske er forklaringen den, at 
Fodboldsammenslutningen ”Stævnet”, 
bestående af KB, B93, Frem, B1903 og 
AB, var den altdominerende organi-
sation i københavnsk og dansk fod-
bold i første halvdel af 1900-tallet. 
”Stævnet”’s klubber havde utvivlsomt 
en stor ære for københavnsk/dansk 
fodbolds markante fremskridt i begyn-
delsen af 1900-tallet, hvor man bygge-
de selvstændige anlæg, inviterede de 
stærke engelske hold til København, 
og fik en meget betydelig økonomi. 

nostalgi  -  nostalgi  -  nostalgi  -  nostalgi  -  nostalgi  -  nostalgi  -  nostalgi  -  nostalgi  -  nostalgi   -  nostalgi  -  nostalgi 

1945
Hvor går grænsen – og hvorfor ?
u af  Steen ChriStenSen

mandspost, og SBU’s administration, 
selvrådende fra sin bopæl på Østerbro 
(Ndr.Frihavnsgade 3). Hartoft var reg-
net som en yderst dygtig leder af SBU, 
men tidens krav bød Hartofts kolle-
ger, indtrængende at opfordre Hartoft 
til at overføre sit hjemmekontor til 
en decideret administration. Dette 
ville Hartoft ikke, og Henry Petersen 
blev valgt som ny SBU-formand, ef-
ter et stormfuldt delegeretmøde i 
”Karnappen” i København. Samtidig 
blev der ansat en sekretær, som fik 
administration nær Nyhavn (Peder 
Skramsgade 8) .

Ivar Lykke, KBU formand 1944-46, og 
ansvarlig for grænseaftalen KBU-SBU.

Kæmpeopbud til SBUs Delegeretmøde i København, hvor formandsvalget blev 
afgjort med 4 stemmers maginal.
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Ingen tvivl om at ”Stævnet” betød 
kolossalt sportsligt og økonomisk 
for københavnsk/dansk fodbold. Men 
det betød også, at ”Stævnet” tiltog sig 
store rettigheder ikke alene sportsligt, 
hvor næsten alle landsholdsspillere 
kom fra ”Stævnets fem klubber, men 
også politisk, hvor ”Stævnet”s folk sad 
solidt  på al magt i KBU/DBU. Således 
var alle KBU formænd (op til 1954), og 
alle DBU-formænd (op til 1977), fra  
”Stævnet”s klubber. Denne dominans 
førte utvivlsomt til en udpræget form 
af selvtilstrækkelighed fra ”Stævnet”s 
side. 

Den nye KBU-formand, Ivar Lykke, 
var selv en fremtrædende personlig-
hed fra ”Stævnet”.  Lykke havde selv 
spillet fodbold på højt plan, som en 
stabil og slidstærk halfback på lands-
holdet, hvor han i perioden 1911-20 
opnåede 27 landskampe, bl.a. med 
OL-sølv i Stockholm 1912, ligesom 
han fra 1917 var anfører på landshol-
det. Desuden vandt Lykke DM med KB 
i 1913, 1914, 1917 og 1918. Lykke sad 
også i ”Stævnet”s bestyrelse fra 1927 
(op til 1953), og var også involveret i 
UK-arbejde for KBU/DBU. 

Selv om man ikke behøvede at være 
professor eller fremtidsforsker i 1945, 
til at finde ud af at  København ville 
vokse langt ud over sine 1945-bredder, 
og give omegnskommunerne en ko-

lossal befolkningsvækst i Københavns 
Amt, så virker det ikke som om dette 
indlysende faktum var noget, der be-
kymrede den gode Lykke. Så længe 
”Stævnet” havde det godt, og befandt 
sig i KBU, hvorfor så bekymre sig om 
nogle omegnskommuner ?

Ja, man får nærmest fornemmelsen 
af, at hvis ”Stævne”-klubben B1903 
ikke havde befundet sig i Gentofte 
Kommune, så var Gentofte blevet 
SBU-kommune. Heller ikke Tårnby og 
Dragør har interesseret Lykke, men da 
SBU’erne selvfølgelig så en stor trans-
portulempe ved Amager, så forblev 
øen på KBU-hænder.
Ingen tvivl om at den nyudnævnte 
SBU-formand, fra sin udsigt i Ringsted, 
må have betragtet det som et kæmpe-
scoop, at få følgende københavnske 
amts-kommuner fastslået som SBU-
område:
Albertslund, Ballerup, Brøndby, 
Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, 
Høje-Taastrup, Ishøj, Ledøje-Smørum, 
Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Søllerød, 
Vallensbæk og Værløse.

Dette betyder fx, at klubber som 
Brøndby, Lyngby og AB er SBU-
klubber.  De tre nævnte klubber har, 
som SBU-klubber, erobret tilsammen  
13 DM-titler og 10 landspokal-titler. 
SBU-klubberne uden for Københavns 
Amt, har til sammenligning kun ero-

bret tilsammen 3 DM-titler (2 til Køge 
og 1 til Herfølge) og ingen pokal-tit-
ler.

Det virker næsten urimeligt, at en så 
nærliggende kommune som Gladsaxe 
bliver betegnet som ”sjællandsk”.  
Det var næppe sket, hvis Lykke havde 
kunne forudse, at Akademisk Boldklub 
fik opsagt sine baner på Østerbro, i 
starten af 1960’erne, og blev ”tvun-
get” ud til Gladsaxe Kommune, hvor 
”Stævne”-klubben AB vandt DM som 
SBU-klub i 1967.

Allerede i 1946 trådte Ivar Lykke af som 
KBU-formand, idet hans øvrige leder-
gerninger havde større prioritet, men 
Lykke blev dog siddende som menig 
medlem i KBU’s bestyrelse indtil 1954, 
hvor han afgik pga. sygdom, og døde 
året efter, i en alder af 65 år.

Grænseaftalen blev formaliseret i 
1971. Alligevel beholdt SBU kontor-
administration i hjertet af København. 
Efter Peder Skramsgade, blev det til 
to forskellige steder på Østerbrogade 
(19 og 84), derefter Vester Voldgade 
11 og (indtil 1982) Frederiksgade 19. 
Fra 1982 fik SBU adresse i Københavns 
Amt (Albertslund). Først 1990 fik SBU 
adresse på typisk sjællandsk jord, da 
man flyttede ind på  ”plejehjemmet” 
i Roskilde.

ABs vindere af DM 
i 1945, hvor AB var 
KBU-klub.
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To trænere og fem mand til træning. 
Hvilket var lig med 100 procent frem-
møde.

Det så ikke alt for lovende ud, da 
Mohammed Khayat og Saqib Hussein 
i det tidligere forår skulle se at få gang 
i U17-afdelingen i B 93. Men nu kører 
det strålende.

- Oprindelig kørte man i B 93 med 
en megastor trup på over 30 spillere, 
men da truppen af praktiske grunde 
blev skåret ned til 20 mand, var der 
mange, der valgte at tage deres gode 

tøj og gå fordi de ikke blev en del af 
den bedste gruppe, fortæller Jens 
Espensen, der er integrationskonsu-
lent i B 93.

Via det job var han et stykke tid 
forinden kommet i kontakt med 
Mohammed Khayat, der havde invol-
veret sig i et projekt i Lundegården 
ude på Nørrebro. Her var fodbold en 
del af projektet, der skulle engagere 
børnene i nogle fornuftige aktivite-
ter. Så Mohammed blev kontaktet, og 
startede noget, som i hvert fald lige 
her og nu ligner en succeshistorie af 

rang. Frafaldet blandt unge er som 
bekendt også stort i københavnsk fod-
bold, men her er de altså lykkedes for 
Mohammed, der fik sin studiekam-
merat Saqib Hussein fra Copenhagen 
Business School med på ideen, at 
vende udviklingen.

- Vi stod altså der med fem spillere, 
og enhver kunne jo sige sig  selv, at på 
den måde kunne det ikke fortsætte. Vi 
skulle have fat i nogle flere spillere. Så 
det kørte efter modellen, at hvis hver 
af de fem tog en kammerat med, så 
var vi da i det mindste ti, og det har 

Farvel til frafald 
- ja til integration
To unge gutter har skabt imponerende udvikling i B 93s ungdomsafdeling.

u af  nielS raSmuSSen

Mohammed og Saqib instruerer.
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faktisk fungeret så godt, at vi nu er 
oppe på en snes spillere. Jeg har selv 
taget nogle med fra Lundegården, si-
ger Mohammed.

Der er ikke alene tale om, at det helt 
usædvanligt er lykkedes at vende kur-
ven med frafald. Der er i allerhøjeste 
grad også tale om integration.

- Ud af den snes spillere vi har, er der 
kun fire med dansk baggrund. Pudsigt 
nok startede vi kun med én, så også 
der kører det fint, siger Mohammed 
og Saqib.

- I den sammenhæng skal vi dog være 
helt oppe på mærkerne. Det skal jo 
helst være sådan, at der er nogle man 
kan blive integreret med. Mens man i 
vore naboklubber ikke har ret mange 
indvandrere, så har vi en overrepræ-
sentation hos os, når man ser på hvor 
mange indvandrere, der er i det dan-
ske samfund, siger Jens Espensen.

Mohammed og Saqib er ikke i tvivl 
om, at deres trænerjob gøres lettere 
af deres egen baggrund.

- Nogle af spillerne har nok den hold-
ning, at de er lidt i pindsvinestilling i 
forhold til en dansk træner, mens de 
tager lidt bedre mod os. Men vi kører 
meget efter de danske værdier. Vi vil 
godt have den danske klubkultur ind 
i spillerne, og vi vil godt have foræl-
drene med, selv om det jo ikke er en 
overdrivelse, at mange af fædrene er 
på Grønttorvet fra den årle morgen 
inden de tager ud i butikkerne, siger 
Mohammed og Saqib.

Der er en imponerende disciplin på 
deres hold.

- Kommer man ikke til træning, så 
meldes der afbud – som en del af 
klubkulturen. Og når vi spiller kampe, 
så opfører vi os pænt. Vi taler pænt 
til hinanden. ”Fuck” kan hurtigt blive 
til ”fuck dig”, og ”luder” kan hurtig 
blive en del af sproget. Men det ac-
cepterer vi slet ikke. I den forbindelse 
forsøger Saqib og jeg virkelig at op-
føre os som rollemodeller, der viser 
respekt over for vore medmennesker, 
samtidig  med at vi stiller krav, siger 
Mohammed.

Deres egen fodboldmæssige bag-
grund er på et forholdsvis beskedent 
plan.

- Jeg har spillet i Brønshøj og B 93, 
siger Mohammed.

- Og jeg har spillet i Frem, fortæller 
Saqib.

De er begge tæt på at færdiggøre de-
res uddannelse på CBS, hvor de læser 
til cand., merc.

- Når vi er færdige, er vi sikre på, at vi 
sagtens kan få fodboldtræningen til 
at gå op i en højere enhed med vore 
civile job, siger de begge.

De bruger ellers masser af tid i B 93.

- Mandag træner vi klokken 18,  tors-
dag klokken 17 og fredag klokken 16. 
Og så skal vi jo også spille kampe, 
siger de to, der ikke lægger skjul på, 
at de sportslige resultater meget 
gerne skal stå mål med den sociale 
succes.

 

KBUs B&U gruppe har forud for 2009-
turneringen besluttet, at det ikke læn-
gere skal koste gebyr, såfremt man øn-
sker at trække et tilmeldt børnehold 
ud af turneringen. Forholdet skyldes, 
at alt for mange klubber tidligere har 
undladt at trække hold, sandsynligvis 
for derved at ”spare” sin klub for et 
udtrækningsgebyr overfor KBU. 

Til gengæld udeblev flere hold des-
værre fra planlagte kampe til stor ærg-
relse mange børn og forældre.

Ved at fjerne udtrækningsgebyret hå-
ber KBU, at alle klubberne altid hu-
sker at trække sine børnehold ud af 
turneringen, hvis det ikke er muligt 
at gennemføre turneringen, således 
at vi kan undgå de kedelige situatio-
ner, hvor en række børn står og venter 
på modstanderholdet, som desværre 
ikke møder.

KBU lemper samtidigt på udeblivel-
sesgebyrerne, således at der ikke op-
kræves gebyr, hvis man melder afbud 
iht. reglementet. Udebliver man uden 
at give modstanderholdet besked vil 
det fortsat koste kr. 200,-. Ved kampe 
i stævneform kr. 50,- pr. kamp.

Husk at indrapportere såfremt et 
hold er udeblevet. Kampnummeret 
som skal bruges kan findes via KBUs 
hjemmeside, ved at klikke på det en-
kelte hold i rækken. Følg vejledningen 
via ”Tast Selv Service” på telefon 7010 
0550 – læs mere via hjemmesiden.

Gebyrfrihed i KBUs Børneturnering
Nu bliver der ikke opkrævet gebyr, når klubberne trækker hold i børneturneringen. Endvidere koster det ”gratis”, 
hvis man husker at ringe afbud til modstanderholdet.

u af  Jan KriStenSen
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Diskret gemt lidt væk på en sti, der 
støder op til Grønnemose Alle ved 
Utterslev Mose, ligger en af de kø-
benhavnske årstalsklubber.

Som matematisk velbevandrede per-
soner hurtigt kan regne ud, runder B 
1960 næste år 50 år og bliver voksen. 
Det sker på et tidspunkt, hvor klubben 
ligger i Serie 2. Og der har man ikke 
så meget imod at blive.

- Vi går jo ikke på banen for at tabe 
med vilje, men det ville give os man-
ge problemer, hvis vi f.eks. skulle til 
at spille i Københavnsserien, siger 
kasserer Rene ”Disse” Johansen på 
spørgsmålet om hvor de sportslige 
ambitioner ligger.

- Vi har pendlet lidt mellem serie 2 
og serie 3, og i år er vi oprykkere til 
serie 2.

Oprindelig var B 1960 en DAI-klub. 
Skabt i Nørrebro-kvarteret omkring 
Rådmandsgade, hvor nogle unge 
mennesker fandt ud af, at de ville lave 
deres egen klub.

De første baner lå på Fælleden, og der 
var også ungdomshold.

Men det tog ikke mange år før man 
fik sit eget, da der blev mulighed for 
at få stillet lokaler på Rismosevej 
ved Grønnemose Alle til rådighed. 
En kort overgang holdt man også til 
på Keldsøvej.

- Ulempen ved at spille i DAI var, at 
det var de samme hold, man spil-
lede imod hele tiden. Det var ellers 
sjovt nok, når der var pokalfinale på 
Østerbro Stadion med rigtig mange 
tilskuere – og KHB vandt. Men det 
blev altså lidt trivielt og forudsigeligt, 
så det var bedre at komme ind under 
KBU og få nogle nye udfordringer, si-
ger Rene ”Disse” Johansen.

I øjeblikket råder B 1960 over et hold 
i  serie 2, et i serie 4, et 11 mands old 
boys hold, et 7 mands old boyshold 
og et 7 mands kvindehold.

- Vores kvindehold rummer spillere, 
der er i begyndelsen af 20erne og i 
begyndelsen af 40erne. Vi havde 
tidligere et ganske glimrende hold i 

Ingen ugler i mosen, men til gengæld en stram nabo til B1960.

Lykkeligt liv i Serie 2
u af  nielS raSmuSSen

Claus Borch med den kvikke og jazzede Lise Simpson som mascot.
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Danmarksserien, men det gik i op-
løsning, fordi der kom nogle interne 
spændinger, siger bestyrelsesmedlem 
Claus Borch.

- Vi vil godt være lidt flere spillere i 
klubben, og vi har da også talt om, 
hvordan vi kan få udvidet medlems-
skaren. Vi har folk med forstand på 
hvordan man kommer i kontakt med 
potentielle klubmedlemmer, men 
midt i den proces skete der pludse-
lig ting og sager. Jeg blev ringet op af 
en ung gut, der godt ville være ung-
domstræner. Da vi jo kun har seniorer, 
faldt den ide til jorden, men det endte 
med, at den unge gut blev opfordret 
til at melde sig ind i klubben, og så 
kom der et par håndfulde spillere. Det 
er jo den gamle historie om, at det går 
fra mund til øre, og mange er venner, 
siger Claus Borch.

Mange af de nye er ”indvandrere” i 
København. De er kommet til hoved-
staden for at studere, og så er det fint, 
hvis de kan samles et bestemt sted.

- Der er en god del, der kommer fra 
B 1921 i Nykøbing Falster, så vidt jeg 

kan se på deres træningstøj, siger 
Claus Borch.

Når man går ind på B 1960s hjemme-
side og kigger på ”bestyrelsen” kom-
mer man til at lede forgæves efter en 
person, der tituleres formand. Sådan 
en har man ikke i B 1960. Der har man 
en flad kollektiv ledelse – hvor nogen 
vist laver noget mere end andre.

- De seneste tre gange vi fik valgt en 
formand, blev vedkommende person 
hver gang så hårdt belastet af sit 
arbejde, at han ikke havde tid. Den 
risiko ville vi ikke løbe, så nu har vi 
skruet det lidt anderledes sammen. I 
B 1960 oplever vi de samme proble-
mer som alle andre klubber gør: Det 
er Tordenskjolds soldater, der kom-
mer marcherende, siger Rene ”Disse” 
Johansen.

Nogle af de mere venligsindede naboer på nysgerrig visit hos B1960.

Omklædningsrummet skal forlades senest kl. 22.00, så det er ikke altid at spillerne når at klæde om.
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Med en medlemsskare på ca. 100 
aktive er det  begrænset hvor meget  
man i bestyrelsen skal forhold sig til 
i sæsonens løb.

- Der er træning hver tirsdag og torsdag 
i sæsonens løb. Om vinteren er der in-
dendørs fodbold i Nørrebrohallen, og 
så er der også lidt træning på KFUMs 
grusbane ovre på Nøkkerosevej.

Når det gælder kontingent er B 1960 
lidt af et smørhul. Der får man noget 
for pengene.

- Kontingentet på årsbasis er to 
gange 500 kr. Har man et gyldigt stu-
diekort reduceres kontingentet til to 
gange 250 kr. Til gengæld får man 
kamptøj og træningstøj og spilletid 
i Nørrebrohallen, lige som klubben 
sørger for at forholdene ude på ba-
nerne er i orden med opkridtning og 
net, hjørneflag og bolde og dommere. 
Det kan kun hænge sammen, fordi der 
i klubben er folk, som via deres egne 
firmaer spytter penge i kassen, og fra 
i år har vi så indført målaktier, siger 
Rene.

- Vores ambition er jo ikke at samle til 
bunke, men sørge for at vi kan fungere 
i hverdagen.

Klubhuset ligner ikke umiddelbart et 
klubhus. Det er med vilje forsøgt at 
gøre det hele så diskret som muligt.

- Vi levede stille og roligt og i fred 
og fordragelighed med vore naboer 
i mange, mange år. Så fik vi en dag 
besøg af en meget venlig mand, der 
fortalte, at han havde købt huset ovre 
ved siden af. Han ville bare lige høre, 
hvornår det var vi flyttede, for det hav-
de ejendomsmægleren fortalt ham, at 
vi skulle, siger Rene.
- Men vi skulle jo ingen steder, og 
så ændrede tingene sig totalt. Lige 
siden har vi været udsat for et tæp-
pebombardement af klager over alt 
muligt mellem himmel og jord. Vi 
har så valgt at leve totalt efter de ret-
ningslinjer vi har fået fra Københavns 
Kommune, så man ikke kan sætte en 
finger på vores opførsel. Det betyder 
bl.a. at vi har været tvunget til at bolte 
vinduerne i baderummet til, så der 
ikke kan komme lyde ud den vej, og vi 
sørger for at omklædningsrummet er 

forladt senest klokken 22, siger Claus 
Broch.

- Nu er det bestemt ikke kun os han 
klager over, så det hjælper lidt, at vi 
har nogle forbundsfæller, som vi kan 
stå sammen med, siger Rene.

Inde i klubhuset er der sat skilte op, 
hvor det gøres klart, at man skal over-
holde alle regler til punkt og prikke, 
så naboen ikke får blot den mindste 
form for ammunition.

- Med de regler vi er underlagt, kan 
vi ikke bruge huset som klublokale, 
så det sociale klares på privat basis. 
Men det går til gengæld godt, siger de 
to B 1960-ledere.

Når det gælder kampbanerne er man 
også godt hjulpet.

- De to baner ligger jo på mosegrund, 
så normalt er de meget fugtige i for-
året. Så beder vi normalt KBU om at 
sørge for, at vi lægger ud med nogle 
udekampe til vore egne baner er i 
form, men i år har banerne været gode 
fra start, siger Claus Borch.
Det allerbedste ville jo være, hvis man 
kunne få et klubhus ovre ved banerne. 
Men den slags har det jo med at koste 
penge, så det har nok lange udsigter, 
siger Claus Borch.

Så indtil videre klarer man sig med 
det grå hus, som man selv har shinet 
op, så det fremstår pænt og nydeligt 
– og diskret.

Nogle af de mere venligsindede naboer på nysgerrig visit hos B1960.

Peter Møller, B1960s spillende træner/anfører besejrer Club Wowern (i hvidt) med 3-0 i  
Grønnemosen.
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Indianerne sluppet løs i Fælledparken.
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Man ved, at man har fat i den lange 
ende, når man efter fem timer i regn-
vejr en lørdag eftermiddag fortsat hø-
rer jubelskrig og ser børn, ’der giver 
den gas’ i årets udgave af Tipi Cup, 
der afsluttede lørdagens program på 
DBUs Mikrofodboldskole.
 
Skolen, der er beregnet til piger og 
drenge i alderen 5-8 år, rullede hen 
over Danmark i denne weekend med 
besøg 112 steder, hvor børn og for-
ældre var indbudt til en weekend i 
fodboldens tegn krydret med leg og 
eventyr.
 
I 12 timer, fra fredag til søndag, blev 
der trænet i traditionelle øvelser som 
at drible, afslutte, heade og aflevere, 
krydret med diverse lege, såsom fod-
rundbold, forhindringsbane og fod-
boldklink, hvor forældrene ofte var 
inddraget som enten kaktusser eller 
bisonokser – eller som snobrøds-
bagere, ildvandsblandere eller blot 
postbestyrer på den afsluttende skat-
tejagt, der sluttede søndagen.
 
Og det er tydeligt, at et eller andet 
virker.
 
Godt 60 børn fra forskellige klubber i 
København var samlet på de mildest 
talt knoldede baner i Fælledparken 
som gæster på Østerbro IFs 
Mikrofodboldskole, og selvom vrisne 
vejrguder især testede forældrenes 
passion for fodbold om lørdagen med 
en gavmild dosis nedbør, var det prak-
tisk talt umuligt at støve utilfredshed 
op.
 
Christian Isak, Jonas og Simon var I 
hvert fald alle enige om, at det havde 
været en super weekend
 

”Der er nogle gode lege og sjovt at få 
lov til at drible”, fortæller Christian 
Isak, der bakkes op af Jonas, som også 
kom fra Frederiksberg-klubben FB:
 
”Jeg kunne rigtig godt lide stævnet 
i lørdags – også selvom jeg tabte to 
kampe, så synes jeg stadig det var 
sjovt.”
 
Simon, som kom fra værtsklubben 
Østerbro IF, var enig, og mente, at det 
havde været så sjovt, at man næsten 
ikke lagde mærke til at det regnede. 
Et udsagn hans mor Susanne dog ikke 
helt var enig i:
 
”Det har været dejlig weekend lige 
på nær regnvejret i lørdags, men 
som Simon sagde, så fik han på den 
måde lært, hvordan det var at være 
professionel og spille i regnvejret,” 
fortæller Susanne med et smil og ro-
ser konceptet:
 
”Jeg synes, det er dejligt at man blan-
der træning og leg, samt at der kom 
børn fra andre klubber. Simon fik alle-
rede efter en halv time en god ven fra 
FB, som han nu har udvekslet telefon-
nummer med, så det er fantastisk.”
 
Mikrofodboldskole konceptet er bun-
det op på den frivillige arbejdskraft, 
der kan organiseres i værtsklubben. 
På Mikrofodboldskolen på Østerbro 
var de mange frivillige trænere ledet 
af den rutinerede trænerleder Jens, 
der selv har Albert med blandt de 60 
børn:
 
”Jeg synes, det er et rigtigt godt kon-
cept, som er indbegrebet af god bør-
nefodbold med masser leg målrettet 
fodboldspillet, og som værtsklub er 
man godt hjulpet på vej med det un-

dervisningsmateriale, som DBU har 
stykket godt sammen,” fortæller Jens 
der er glad for, at den lille Østerbro 
klub endnu engang kan tilbyde byens 
børn en mikrofodboldskole:
 
”Udgangspunktet er jo, at vi giver vo-
res egne børn fra Østerbro IF en god 
weekend, men jeg har det glimrende 
med, at vi får givet en masse andre 
børn fra de andre klubber en god op-
levelse. Når alt kommer til alt, så er 
det jo det, som det drejer sig om.”

Svingende vejr satte ikke en dæmper på årets 13 københavnske Mikrofodboldskoler, der i 

weekenden den 15, 16 og 17 maj rullede ud over banerne hos AB Tårnby, Fremad V., Frem, 

Dragør, GVI, Hvidovre, Jægersborg, Kastrup, KB, Sundby, Union, Vanløse og Østerbro IF. Godt 

60 drenge og piger i Fælledparken gav den gas fra fredag til søndag sammen med deres 

far eller mor.

Indianerbold på Østerbro

u af  JaCob Wadland og Steen ChriStenSen
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Som fodboldspiller var Leif Sørensen 
fra Brønshøj Boldklub på det rigtige 
sted – men på det forkerte tidspunkt. 
Teknisk og taktisk var han en fremra-
gende fodboldspiller - da han først 
begyndte at tage det alvorligt. Men 
landsholdet nåede han aldrig, for 
akkurat lige på hans plads spillede 
Morten Olsen, og den konkurrence var 
trods alt for skrap. Det fremgår også 
af et brev, som han har fået fra Sepp 
Piontek.

- Jeg blev udtaget til et københavnsk 
hold, der skulle møde Fremad Amager 
i en jubilæumskamp, og som træner 

for os havde Sepp Piontek skrevet et 
lille brev til os, siger Leif Sørensen, 
der nu aldersmæssigt har sneget sig 
op over de 50 år, så han nu  spiller på 
”Hvepsenes” masterhold.

Leif Sørensen kom i rampelyset lige 
lovlig sent, idet Brønshøj ikke kom i 
1. division før 1982. Og først da be-
gyndte man for alvor at lægge mærke 
til ham. Han er et ægte barn af BB 
– som altid har fostret dygtige for-
svarsspillere, det gælder blandt andre 
landsholdsspillere som Willy Kragh, 
Per Friis, Børge Thorup, Per Røntved 
og Kent Nielsen.

Men Leif var uheldig. For da han vir-
kelig gjorde sig bemærket i dansk 
topfodbold, var liberopladsen besat 
af Morten Olsen.

Leif var en teknisk flot spiller med et 
stort overblik og et fint syn på fod-
bold. Men på landsholdet ville han 
kun være kommet i betragtning på li-
beropladsen, og alle ved jo, at Morten 
Olsen havde sin gyldne periode  netop 
da Leif Sørensen var på toppen. 

”På andre pladser ville Leif nok have 
været en anelse for langsom, idet de 
jo også var godt besat i forvejen”, 

Morten Olsen stod i vejen
u af  nielS raSmuSSen

Leif Sørensen fra Brønshøj havde ellers  potentialet til det helt store.

Leif Sørensen (i rødt) i kamp mod sin tidligere klubkammerat Kent Nielsen.
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Farvemuligheder:

DOBBELT OP PÅ ITALIA 
SPILLERSÆT 13+1

Hvis du bestiller et 13+1 holdsæt 
dobler vi op, så du helt GRATIS får et 
ekstra 13+1 sæt med i købet.

Dette ekstra sæt er delvist sponsore-
ret af fi rmaet PÅGEN*. Vi vedlægger 
derfor transferlogoer med PÅGEN, 
som skal påsættes enten ryg eller 
bryst på det ene spillersæt.

Såvel trøje som shorts er fremstillet i Coolplus® 
100% polyester. Trøjen er let og behagelig med micro 
mesh i siderne for bedre luftcirkulation. Begge dele 
er hurtigtørrende og svedtransporterende.

kr. 3.299,- 2 HOLDSÆT KUN

excl. moms

Gælder så længe lager haves.

* PÅGEN er i Danmark mest kendt for PÅGEN kanelgif-
ler, men bager mange forskellige gode og sunde brød. 
PÅGEN er Sveriges førende bageri grundlagt i 1878, og 
beskæftiger omkring 1.600 medarbejdere.

 Kontakt din lokale Sport Direct 

forhandler for bestilling.

WWW.SELECT.DK
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skrev Sepp Piontek, der også noterede 
sig, at Leif Sørensen i mange år havde 
været suveræn på hjemmefronten.

”Leif kan også blive hidsig, og da han 
bestemt ikke er en medløber, har 
han ofte givet sin mening til kende. 
Festlig er han også. For eksempel har 
han sagt til mig ind i mellem, at hvis 
Morten Olsen skulle blive dårlig, så 
kunne jeg bare slå på tråden. Så skulle 
han se, om han kunne afse lidt tid til 
landsholdet også” skrev Sepp Piontek, 
der også ønskede Leif Sørensen 
til lykke med hæderen som ”Årets 
Sportsmand” i Brønshøj-Husum.

For Leif Sørensen står den første dag 
som medlem af Brønshøj Boldklub 
mejslet krystalskarpt i hukommel-
sen.

- Jeg var fyldt 10 år, som man skulle 
være, og min storebror Viggo – der 
er fem år ældre end mig – fulgte mig 
over til Rødkildeskolen, hvor der var 
indendørs fodbold. Viggo gik lidt til 
side, og så kom en af drengene over 
til mig og spurgte, om jeg havde min 
far med!

- Det var Morten Svart, som jeg kom til 
at spille enormt mange kampe sam-
men med, siger Leif Sørensen.

Da han fyldte 50 år blev der inviteret 
til 500 års fødselsdag.

- Vi er så mange gamle Brønshøj-
drenge, der har holdt sammen i man-
ge år. Faktisk var der seks ud af de 10 
på 50 år, der stadig spillede sammen 
på veteranholdet, siger Leif.

Som ungdomsspiller var han venstre 
fløjhalf, som det hed i de dage. 

Blandt trænerne op gennem ung-
domsårene var Brønshøjs senere 
formand Finn Ryberg, der mindes en 
gut, som måske ikke kunne puttes i 
rubrikken ”disciplineret”. Der var fuld 
fart på Leif Sørensen, da han var kom-
met i puberteten.

- Jeg vil ikke sige, at jeg var en de-
cideret rod, men jeg kedede mig i 
hvert fald ikke, siger Leif Sørensen, 
som ikke lægger skjul på, at det ikke 
var ham, der gik først hjem, når der 

skulle danses moderne på diskotek 
lørdag aften. Det kunne man så godt 
se på banen søndag formiddag.

Leif nåede aldrig at blive udtaget til 
andre hold end dem i Brønshøj, da 
han var ungdomsspiller. Der gik det 
til gengæld godt med mesterskaber 
og pokaltriumfer.

- Jeg var ikke så stor, før jeg kom i pu-
berteten, så jeg klarede mig på min 
teknik og blikket for spillet. Det var al-
tid B 1903, Hvidovre, Fremad Amager 
og os, der lå og kæmpede om toppla-
ceringerne, siger Leif.

Det gik rigtig godt, da han rykkede 
op som senior. I hvert fald på det ta-
lenthold, som Brønshøj fik samlet af 
ynglinge og ungseniorer.

- Vi vandt turneringen et år efter nogle 
alvorlige problemer i den indledende 
fase.

- Vi var kommet i pulje med Herlev, 
Avarta og Hellas, og tabte til Herlev 
med 1-2. Så slog vi Avarta, og hav-
de brug for en meget stor sejr over 
Hellas. Men de ville trække sig, så vi 
kun ville blive registeret som vindere 
med 3-0. Heldigvis stillede de op al-
ligevel,  så vi kunne vinde 11-0. 

- I finalestævnet i Kolding var vi helt 
ustyrlige. Åbyhøj fik en på 6-3 i semi-
finalen, og i finalen slog vi Kolding 
med 7-1.

Men den succes var ikke nok til at 
skaffe Leif Sørensen ind som 1. holds-
spiller.

- Først da jeg mødte min første kone, 
kom der styr på tingene. Hun fik mig 
til at tage det seriøst, og så kom suc-
cesen. Jeg blev fast mand i mange, 
mange år og endte med at erobre 
klubrekorden for fleste kampe på 1. 
holdet. Jeg tog den fra Erik Nielsen, 
der kom og overrakte mig blomster, 
da jeg smuttede uden om ham. Jeg 
blev aldrig sat af, men der var kampe 
som jeg måtte hoppe over på grund 
af skader, siger Leif, der nåede op på 
345 kampe. Oven i det hele blev det 
endda til 60 mål på 1. holdet.

Da hans rekord blev slået af Brian 
Kaus for et par år siden, var det så 
Leifs tur til at møde op og overrække 
blomster og sige til lykke.

- Jeg sagde til Brian, at han ikke skulle 
føle sig for sikker på, at han kunne 
bevare rekorden. For jeg ville få den 
nye træner til lige at give mig et par 
kampe.  Men så kunne Brian jo for-
tælle mig, at han skulle være den nye  
træner. Så  blev der ikke noget ud af 
den trussel, griner Leif Sørensen.

Han har været medlem af Brønshøj 
alle sine dage siden indmeldelsen i 
1966.

- Der var lidt følere fra andre klub-
ber, men jeg hørte til i Brønshøj. Der 
var herligt i det gamle klubhus på 
Rådvadvej, det var ikke helt så hyg-
geligt, da vi flyttede op til Terrasserne 
på Tingbjerg, men vi fik da indrettet 
os nogenlunde, og nu har vi så fine 
forhold i vores eget nye hus.

På et tidspunkt var der følere fra den 
engelske klub Charlton Athletic, der 
havde danske spillere som Viggo 
Jacobsen fra Kastrup og Johnny 
Østergaard fra Ikast, men det blev kun 
til lidt samtaler med en agent.

- Kim Røntved var i amerikansk inden-
dørsfodbold, og han prøvede også at 
få mig derover, men jeg takkede pænt 
nej.

Det kan godt være, at Leif Sørensen 
aldrig har været blandt de hurtigste i 
dansk fodbold. Til gengæld har han 
været en af de bedste, når det gælder 
indendørs fodbold. Der er scoret tu-
sindvis af mål med venstrebenet.

- Med Morten Svart på mål, og Steen 
Dyring og Per Bilde på egen banehalv-
del, og med mig over midten vandt vi 
mange turneringer. Også de helt store, 
hvor der var mange flotte præmier. Jeg 
var topscorer et utal af gange, når vi 
vandt Johnny Walker Cup eller Pernod 
Cup eller Hof Cup eller Carlsberg Cup, 
mindes Leif Sørensen.

Når snakken falder på de efterhånden 
mange trænere, som han har haft gen-
nem de mange år, er der endog meget 
fine ord om Ebbe Skovdahl, og Johnny 
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Petersen, og Leif Nielsen behøver hel-
ler ikke at gemme sig.

- Jeg havde lidt kontroverser med 
Preben Arentoft, der jo selv var gam-
mel Brønshøjdreng, men vi fandt nu 
ud af det alligevel, siger Leif.

Han har været nogenlunde forskå-
net for skader undervejs ud over de 
sædvanlige fiberskader og forstræk-
ninger.

- Som veteran brækkede jeg en ankel. 
og så havde jeg en gang en skade, hvor 
jeg blev ringet op af en klog dame, der 
ville drive det onde ud af mig. Meget 
speciel oplevelse, siger han.

Da Leif Sørensen sluttede på 1. holdet 
fortsatte det på old boysholdet, der 
lige skulle spilles op fra den dårligste 
række. 

Til gengæld gik det så helt forrygende 
midt i 1990erne, hvor Brønshøj bare 
var helt suveræne med det ene dan-
ske mesterskab efter det andet. Leif 
Sørensen og mange af holdkamme-
raterne har en sweat-shirt, hvor man 
lige minder om DM-titler i 1993, 1994, 
1996 og 1998.

- Jeg var jo 43 år i 1998, så det var da 
vist meget godt klaret, siger Leif.

Nu om dage hopper han grusbane-
kampene om vinteren over. Det ene 
knæ skal spares.

- Men jeg går efter den samlede klub-
rekord i Brønshøj. Erik Asger Hansen 
spiller jo stadig og er på vej mod de 
1.000 kampe, men jeg rykker snart 
uden om Henning Steen Hansen, 
der sluttede på 894 kampe, siger Leif 
Sørensen, der snart kan runde de 900 
kampe. 

Da sæsonen 2009 gik i gang stod han 
på 880 kampe, og det var blevet til 212 
mål, og det er da meget godt skuldret 
af en forsvarsspiller.

Før i tiden havde han langt mørkt håt, 
suppleret med overskæg. Sådan lidt a 
la Speedy Gonzales. Nu er håret trim-
met, desuden gråt, mens overskægget 
er væk.

- Da jeg mødte min anden kone, sagde 
hun, at det var til at leve med, at jeg 
var 10 år ældre end hende. Men jeg 
behøvede jo ikke at se ud som om jeg 
var 15 år ældre, griner Leif.

- Pudsigt med Leif. Som sagt var han 
svær at styre som ung, men da han 
tog det alvorligt, blev han simpelt hen 
en pryd for Brønshøj Boldklub, når 
han som anfører skulle repræsentere 
os, roser Finn Ryberg.

Pigerne strømmer ind i klubberne. 
Pigefodbolden i KBU – og i resten af 
landet - er på glædelig fremmarch. 
Pigefodbolden er i dag på linje med, 
hvad fodbolden for drengene igennem 
mange år har været : Den foretrukne 
idrætsgren blandt pigerne.

En lang række entusiaster tog det 
store slæb fra pigefodboldens spæde 
barndom, og flere og flere er kommet 
til efterhånden. Der har været investe-
ret mange gode kræfter, og nu ser det 
ud til at det store arbejde bærer frugt, 
ikke mindst takket være de mange fri-
villige ude i klubberne.

Langt flere piger begynder at spille 
fodbold i en tidlig alder og det har 
betydet, at der i de yngste årgange er 
kommet flere pigespillere til og derfor 
også et behov for, at kunne deltage i 
en turnering. Derfor har KBU i sam-
arbejde med konsulenterne og klub-
ber udarbejdet nye turneringstilbud 
for de yngste piger, som nu også kan 
deltage i turneringer for spillere un-
der 7 år.

Med henvisning til seneste med-
lemsoptælling fra DIF er antallet af 
pigespillere fra 0-18 år steget med 
400 spillere i forhold til optællingen 
i 2008. 
       

Piger foretrækker fodbold
u af  Jan KriStenSen

Årstal 0-12 år 13-18 år I alt
2009 1235 1125 2360
2008 998 974 1972
2007 940 831 1771
2006 886 858 1744

•	 I	2006	var	der	tilmeldt	43	pigehold	
fra 24 klubber til KBUs turnering

•	 I	2007	var	der	tilmeldt	52	pigehold	
fra 24 klubber til KBUs turnering

•	 I	2008	var	der	tilmeldt	101	pigehold	
fra 32 klubber til KBUs turnering

•	 I	2009	er	der	tilmeldt	159	pigehold	
fra 34 klubber til KBUs turnering  
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KBUs fastholdelsesprojekt har kørt siden februar. Det går derudaf. Vi er i gang med at lave 

en masse initiativer, der skal vende den udvikling, der de seneste år har betydet at 4 ud af 

5 unge fravælger fodboldklubben, når de er mellem 13 – 18 år. 

Hvis man vil fastholde de unge i 
klubben og måske også rekruttere 
nye unge medlemmer, er der ingen 
universalløsninger. Men det behøver 
absolut hverken være dyrt eller meget 
tidskrævende. Det er ofte nødvendigt 
at ændre de måder, vi arbejder med 
de unge på - men hverken kassereren 
eller de frivillige behøver frygte for en 
dyr eller tidskrævende revolution.

5 – hurtige - gode råd er:
1. Snak med de unge – ikke til   
 dem!
2. Sæt krav til de unge – spørg 
 ”hvorfor” de handler som de   
 gør?
3. Fodboldtrænere skal snakke om  
 andet end fodbold!
4. Fokusér på fællesskab frem for 
 resultater.
5. Hvor og hvornår er der aktivite
 ter med fokus på fællesskab   
 for unge i Jeres klub?

Hvad kan KBU hjælpe klubberne 
med?
KBU Fastholdelse har allerede lavet 
samarbejdsaftaler med flere af KBUs 
klubber. I disse aftaler har vi beskre-
vet hvilke fastholdelsesaktiviteter og 
initiativer vi afvikler i den enkelte 
klub. Hvis Jeres klub er interesseret 
i at høre mere om, hvordan I fasthol-
der de unge i Jeres klub skal I kon-
takte KBUs fastholdelseskonsulent. 
Det behøver ikke tage lang tid eller 
være meget arbejdskrævende. KBU 
Fastholdelse er fuld af gode ideer – 
store som små!

Alternativ fodbold
Vi vil prøve at skabe en række alterna-
tive fodboldformer der appellerer til 
de unge. De alternative spilleformer 
er ikke noget, der skal erstatte den ”al-

mindelige” fodbold, men nærmere et 
supplement. De alternative fodbold-
former kan være: Panna, Streetsoccer, 
Futsal, Fodtennis og Beachfodbold. 3 
klubber er interesseret i at starte de-
res egen Streetsoccer - afdeling. Det 
arbejder vi benhårdt på. 

Uddannelse af trænere
Gode trænere er det vigtigste for at 
fastholde og rekruttere unge. Det er 
vigtigt, at trænerne for de unge, har de 
kvalifikationer, der skal til for at skabe 
et godt fodboldmiljø for unge. Det er 
muligt, at uddanne sine trænere i at 
blive bedre til at håndtere de unge 
- på og udenfor banen. Kontakt fast-
holdelseskonsulenten for yderligere 
information.

Gå i dialog med de unge 
om 5 spørgsmål
Erfaringer fra KBUs fastholdelsespro-
jekt viser, at det er en god ide at gå 

i dialog med de unge om 5 spørgs-
mål: 
1. Hvad synes Du er det bedste ved  
 at spille fodbold?
2. Hvad synes Du er det mindst   
 gode  ved at spille fodbold?
3. Hvad kunne gøre det endnu 
 bedre at spille fodbold?
4. Hvad kunne få Dig til at stoppe   
 med at spille fodbold i din klub?
5. Hvad vil Du gerne være bedre til  
 når du spiller fodbold?

Når man har svarene fra de unge på de 
ovennævnte 5 spørgsmål er trænere 
og ledere klogere i forhold til fasthol-
delse og rekruttering af de unge.

Flemming Jensen
Fastholdelseskonsulent KBU
T. 2128 4726 · Fjen@post.dbunet.dk

Søren Østergaard
Proceskonsulent KBU Fastholdelse. 

Sådan vender vi udviklingen 
med den ”vanskelige” alder

u af  flemming JenSen & Søren øStergaard

mindelige” fodbold, men nærmere et i dialog med de unge om 5 spørgs-
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Hvis du en dag kommer forbi Valby 
Idrætspark og undrer dig over hvor-
for en masse drenge og piger i 13-
årsalderen, løber rundt i struktureret 
kaos, er du bare havnet midt i KBU’s 
Spillerudviklingsprojekt. 33 piger og 
36 drenge i årgang -96, samt godt 40 
drenge i årgang -95 deltager i trænin-
gen, der foregår ca. hver 14.dag. 

Foruden KBU-trænerne er der godt 10 
klubtrænere, der hjælper til med træ-
ningen, og derudover er der hver gang 
også mange interesserede trænere og 
forældre, der står på sidelinjen og su-
ger til sig.

Kritikere vil mene, at det ”bare” er 
gammel vin på nye flasker ift. KBU’s 
tidligere udvalgte hold. Dette til trods 
for, at der er mange flere spillere, der 

får gavn af træningen. Piger og drenge 
træner sammen, og ingen spillere har 
en frasorterings-fare hængende over 
hovedet. Men vi har alligevel valgt at 
undersøge, hvordan tilbuddet ople-
ves af de deltagende spillere og træ-
nere.

HIK’s U13 pigetræner, Nadja 
Hauch-Fausbøll svarer med føl-
gende: Jeg er vild med ordet og konceptet 
SPILLERUDVIKLING. Jeg opfatter talent, 
som det hed før, som diskvalificerende for 
nogle spillere allerede mentalt. Med  ordet 
”spillerudvikling”, så ved alle at det handler 
om at udvikle sig, og at det er med det for øje 
træningen er. Børn i den alder har ikke brug 
for, ifølge mig, at få påhæftet et prædikat, om 
at de deltager i denne træning fordi de har 
talent. For i sidste ende må det handle om at 
få udviklet flest muligt spillere i denne unge 

alde.r og lade deres forskellige talent spire hen 
ad vejen. Og dem der har et kæmpe talent, 
de skal nok blive set tids nok.

Boldklubben Hellas deltager med tre 
spillere. Jeg møder de tre piger, Kiwie 
Martin, Camille Cederberg og Marsha 
Cliford Hansen en onsdag eftermiddag 
til klubtræning på Engdraget. De hyg-
ger og griner med de andre piger på 
holdet både før og under træningen, 
for selvom de er vilde med fodbold og 
nævner konkurrencen, samarbejdet 
og muligheden for altid at kunne øve 
sig, som væsentlige faktorer, er det 
også vigtigt for dem at have det sjovt 
sammen. 

Målet er for alle tre at blive meget 
bedre fodboldspillere, men ingen 
af pigerne har klart definerede mål 

Stor tilfredshed 
med KBU’s Spillerudviklings-projekt
u af  diana anderSen

Hellas-pigerne Marsha, Kiwie og Camille ledsaget af træner Mads Pedersen.
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Foto: Per Kjærbye

med fodbolden. Idoler har de dog 
og Messi, Ronaldo og Casillas bliver 
hurtigt nævnt. 

Når man spørger ind til deres ople-
velse af KBU’s spillerudviklingsprojekt 
er de gennemgående svar: ” Det er fedt, 
at få tilbuddet” , ”Vi bliver meget bedre”, ” 
Vi har lært hvordan vi åbner spillet op”, ”Jeg 
er blevet en meget bedre målmand” og ” Det 
er sjovt at lære andre spillere at kende og få 
nye venner fra de andre klubber”. 

Dét at træne sammen med drengene 
er helt i orden, for selvom det godt 
kan være lidt grænseoverskridende 
at vise, hvor god man er, er det også 
lidt sjovt at vise drengene, at man 
faktisk godt kan spille fodbold…”og 
så lærer man meget mere af, at drengene 
også er der”. 

To af de drenge der deltager er 
Jonathan Riis, Vestia samt David 
Jensen, Pioneren. Drengene deltager 
på 2.år, da de er årgang –95, og de 
er stadig meget begejstrede for at 
deltage. Både Jonathan og David vil 
gerne nå langt med deres fodbold, 
hvis mulighederne byder sig. Indtil 
da, handler det især om at de har mu-
ligheden for at dygtiggøre sig. mens 
det stadig er skægt at spille fodbold, 
og begge drenge er også enige med 
pigerne i, at foruden selve træningen 
er det rigtig sjovt at få nye venner gen-
nem KBU-træningen.
 

Men hjælper spillerudviklingspro-
jektet kun de 3-4 spillere, fra samme 
klub, der deltager? Til det svarer Kiwie, 
Camille og Marsha, at de er meget be-
vidste om, at de har et ansvar overfor 
holdkammeraterne og at de tre, skal 
gå forrest til træning og kamp for U13-
holdet hjemme i Hellas. 
Samtidig siger de også, at de  i klub-
ben får lov til at træne nogle af de 
øvelser, de lærer til KBU-samlingerne, 
og at de hjælper holdkammeraterne 
med at lave øvelserne korrekt. 

Træner Mads Pedersen nikker sam-
stemmende og pointerer, at noget 
af dét han har fået med sig fra KBU-
træningen, er de mange gode øvelser, 
der kan bruges til spillerne hjemme 
i klubben. Derudover oplever han 
nogle meget motiverede spillere, 
som nyder de ekstra udfordringer og 
at nogle af årgang 97-pigerne allerede 
glæder sig til, at det bliver deres tur til 
at deltage næste år. Mads tilføjer dog 
også, at han oplever, at spillerne nu 
også sætter større krav til kvaliteten i 
træningen og til klubben. 

Kiwie: - Udvikling kan godt være sjovt!

u af  S imon Strange (S) , mb og næStformand for Kultur-  og fritidSudvalget

Mange medlemmer af fodboldklubber-
ne i København kan glæde sig til reno-
verede klubhuse. Socialdemokraterne 
fik den 30. april 2009 i Kultur- og 
Fritidsudvalget vedtaget at give for-
eninger tilskud, som de havde ansøgt 
kommunen om. Klubberne kan nu få 
bedre lokaler og udvide deres mulig-
heder for aktiviteter og medlemmer 
i klubben. 

Det er en unik og vigtig indsats vores 
klubber i København udfører for at en-
gagere børn, unge og voksne, piger 

og drenge, danskere og nydanskere. 
Uden frivillige københavnere ville 
byen være kedelig. Men sikkert også 
have endnu større problemer end 
dem vi ser i dag med uro i gaderne, 
flere ensomme, usund levevis uden 
motion. Byen har været udsat for me-
get i den seneste periode, vi bakker op 
om alles indsats for at komme krimi-
nalitet og utryghed til livs. 

I budget 2009 blev der afsat 5 mio. 
kr. til, at københavnske klubber kun-
ne søge Københavns Kommune om 

midler til at renovere deres klubhuse. 
Den pulje er nu brugt, men vær op-
mærksom på, at der kan søges igen 
til næste år. 

5 KBU klubber kom i betragtning, og 
blev begunstiget således:

Boldklubben Hellas – 1.000.000,-
Fremad Valby – 1.000.000,-
Sundby Boldklub - 160.000,-
Nørrebro United – 75.000,-
Sønderbro Fight – 77.000,- 

Penge til klubhusforbedringer
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”Vær beredt” lyder spejdernes valg-
sprog, og det samme gælder også den 
talentgruppe på otte københavnske 
dommere, der får ekstra opmærksom-
hed, når det gælder deres dommer-
mæssige udvikling. De har potentia-
let til noget større. Nu skal det bare 
udvikles.

- Arbejdet med at udvikle dommere 
til at stå klar, når der bliver ledige 
pladser på et højere niveau, har ef-
terhånden stået på en lille halv snes 
år, og i de seneste år er der for alvor 
kommet struktur på udviklingen, for-
tæller John Holm Andreasen, som er 
et af de fire medlemmer af dommer-
talentudvalget.

- Vi finder talenterne lokalt, og så 
går vi i gang med at udvikle dem, 

så de efterhånden når op på et ni-
veau, hvor de kan glide ind under 
DBUs vinger og komme endnu læn-
gere frem. Vi kører dommerne frem 
til Danmarksserieniveau, siger John 
Holm Andreasen.

I øjeblikket er det Nikolaj Marker, 
Ruben Jepsen Christensen, Benjamin 
Leander, Casper Thorsøe Jr. , Niels 
Christian Jørgensen, Brian Skovrup 
Christensen, Mikkel Lau Christensen 
og Peter Munch Laursen, som er inde 
i systemet.

- Vi foretager selvfølgelig hele tiden 
en løbende vurdering af om dom-
merne lever op til de forventninger 
og krav, som vi stiller til dem  siger 
John Holm Andreasen.

I løbet af året er der minimum otte ar-
rangementer med et fagligt indhold.
I år løb det første møde af stabelen 
i Brønshøjs klubhus i februar. Her 
lød programpunktet ”Logbog eller 
lignende”.

Thomas Thorgaard fortalte om sine 
logbøger og om hvor vigtigt det er at 
have nogle faste holdpunkter, så man 
kan se, om man udvikler sig.

Alle vil vel helst udvikle sig så hur-
tigt som muligt og helst på alle felter, 
og her lød det gode råd fra Thomas 
Thorgaard at koncentrere sig om nog-
le enkelte punkter i stedet for at tro, 
at man i løbet af en kamp kan komme 
igennem alle punkter. Det vil i stedet 
bare føre til det rene roderi.

Talenterne trimmes 
u af  nielS raSmuSSen

Dommertalent-udvalget  sørger for at have morgendagens top-dommere klar i kulissen.

Dommertalenter til møde.
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På mødet fortalte John Holm 
Andreasen om, at man skulle huske 
at rapportere om sine kampe, så der 
blev mulighed for at lave en videoop-
tagelse, der kan bruges i udviklings-
forløbet. 

På det første møde i året bliver der 
også holdt en personlig samtale med 
talenterne. Dommerne fik også udpe-
get en mentor. Mentoren er køben-
havnske divisionsdommere, og det er 
hensigten, at mentoren og dommeren 
løbende har kontakt gennem sæso-
nen. Mentoren ser og kommenterer 
bl.a. videooptagelsen af dommeren.

Mødet i april gik også til Brønshøj. 
Denne gang for at se en kamp og 
for at høre, hvilke kommentarer den 

bornholmske dommerudvikler Holger 
Hansen havde til dommer Bjarne 
Nigaards styring af kampen.

- Et af punkterne undervejs i forlø-
bet er et klassisk orienteringsløb på 
Amager. Der er desuden lagt nogle 
fodboldrelaterede opgaver ind i løs-
ningen, så det også bliver ganske un-
derholdende. Det gælder om at løse 
opgaverne korrekt, for ellers kan man 
godt komme til at løbe langt, siger 
John Holm Andreasen.

Når man begynder at spille fodbold, 
har de fleste en mere eller mindre 
urealistisk ambition om at komme 
på landsholdet, og for mange gælder 
det også om at komme til tops som 
dommer. Gerne på FIFA-niveau.

Det er som bekendt kun de allerfær-
reste beskåret. Og for lige at give en 
forsmag på hvad det rummer af fysi-
ske krav bliver det også gennemgået 
undervejs.

Økonomisk er der ingen udgifter for-
bundet  for dommerne at være med i 
gruppen. Det klares via dommerklub-
ben.

Gennemsnitsalderen for dommerne 
ligger på et sted midt i 20erne Med 
Benjamin Leander som – holdets 
Benjamin – med sine 20 år.

Husum Boldklub 
har i de seneste sæ-
soner med jævne 
mellemrum optrådt 
i KBUs oversigt over 
disciplinære sager. 

Det har især været spillerne på klub-
bens bedste herreseniorhold, som 
har haft svært ved altid at leve op til 
Fair Play. KBU og KFD afholdte sidste 
år møder med Husums ledelse, hvor 
man indskærpede overfor klubben, at 
det fremover skulle spillernes adfærd 
højt på dagsorden i Husum Boldklub. 
Klubben har nu udarbejdet en hand-
lingsplan, som både KBU og KFD stil-
ler sig særdeles tilfredse med. Med 
til historien hører også, at Husum 
Boldklub i skrivende stund og efter 8 
kampe fortsat ikke har modtaget en 
eneste udvisning på klubbens bedste 
herreseniorhold 

1.      Klubbens trænere/holdleder har 
haft hver enkelt spiller til en personlig 
samtale, hvor det er blevet indskær-
pet at den tidligere opførsel ikke kan 

accepteres og i forbindelse med evt. 
fremtidige karantæner ville træner-
teamet vurdere om der skal lægges 
ekstra karantænedage til de i forvejen 
tildelte fra KBU.

2.      Samtidig blev det oplyst at klub-
bens bestyrelse ville være mere syn-
lige i forbindelse med afviklingen af 
kampene. I forbindelse med udvisnin-
ger og i øvrigt opførslen i forbindelse 
med kampene, vil bestyrelsen vurdere 
om der skal lægges yderligere karan-
tæne/restriktioner oven i de tildelte. 
Skulle der være handlinger o.lign. som 
spillerne udviser 
i kampen og som 
dommeren ikke 
selv observerer, 
men som bliver 
observeret af le-
dere fra klubben, 
vil dette blive ta-
get op til vurde-
ring om det i så 
fald skal få følger 
for spillerne.

3.      Derudover har klubben haft spil-
lerne samlet til en seance, hvor klub-
ben havde fået tidligere FIFA-dommer 
Peter Mikkelsen til at lede en debat 
med spillerne, hvor det udelukkende 
foregik mellem spillerne og Peter 
Mikkelsen, altså ikke et foredrag, men 
en disput hvor det var spillerne der 
kom i focus.

Efterfølgende udtalte Peter Mikkelsen, 
at han syntes at det havde været en 
konstruktiv aften og debat med spil-
lerne.

Husum Boldklub sætter god 
opførsel højt på dagsorden
u af  Jan KriStenSen
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u af  Jan KriStenSen

Hver kamp skal indtastet så hurtigt 
som muligt - helst umiddelbart efter 
kampen - og senest på kampdagen 
inden kl. 24.00.

Alle trykknaptelefoner/mobiltele-
foner kan bruges til indtastning 
Telefonnummeret er 70 10 05 50.

Ansvaret for indtastning af resultater/
udeblivelser er altid hjemmeholdets. 
Bemærk, at det udelukkende er kamp-
resultater og udeblivelser, der kan 
indrapporteres på 70 10 05 50.

Er en kamp ikke blevet afviklet på 
grund af manglende dommer, vejret 
eller andre usædvanlige forhold, skal 
begge klubber senest første hverdag 
efter kampdagen give K.B.U. skriftlig 
meddelelse. Se turneringsreglemen-
tets § 10 stk. 5.

KBU skal også kontaktes, hvis man 
har tastet et forkert resultat ind, og 
er kommet til at godkende det, for 
så kan man nemlig ikke selv længere 
rette fejlen.

Søren afløser Mark Skriver, som efter 
gensidig aftale har valgt at stoppe ef-
ter kort tids ansættelse.

Søren Hemmingshøj  kommer fra en 
stilling som konsulent hos Danmarks 
Idræts Forbund.

KBU glæder sig til samarbejdet med 
Søren, og håber at klubberne vil gøre 
brug af Søren’s rigtig mange gode 
egenskaber.

Der er afholdt stiftende generalfor-
samling for Danmarks første fodten-
nisklub – Københavns Fodtennis og 
Idrætsforening (KFIF). 

Klubben, der indtil videre består af 
10 aktive medlemmer, har som mål 
at få vakt interessen for fodten-
nis i København og senere i hele 
Danmark. 

KFIF er bl.a. stiftet af 7 kvindeseniores 
fra BK-Skjold, der har arbejdet med 
idéen, siden de i november 2008 var 
i Tjekkiet for at forsvare de danske far-
ver i VM i netop fodtennis. Holdet, 
der var seedet sidst i alle kategorier, 
single, double og triple, overraskede 

alle ved at blive nr. 5 i både double og 
triple og nr. 7 i single. 

De fornemme resultater gjorde, at 
det danske hold fik flere henvendel-
ser fra lande som Tyrkiet og Rusland 
ang. træningslejre, og disse kontakter 
vil KFIF gerne arbejde videre med, så 
Danmark forhåbentlig kommer til at 
deltage i flere internationale turne-
ringer i fremtiden.

HUSK resultatindtastning

Ny breddekonsulent

Så er den første fodtennis-klub stiftet

KBU har ansat Søren Hemmingshøj som ny breddekonsulent. Søren er 51 år og bor i Vanløse og  startede i sit nye 
virke den 1. juni. 

u af  S igne hanSen
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Det har med jævne mellemrum væ-
ret drøftet i KBUs Bestyrelse. Det har 
også været drøftet ved KBUs repræ-
sentantskabsmøde. Det drøftes også 
i ”de gamle klubber”: De nye klubber, 
som i en stadig stigende tendens 
melder deres ankomst og søger om 
medlemskab i KBU. 

Ofte er der kun tale om et enkelt hold, 
som forsøger lykken og stifter deres 
egen klub. Hvorfor melder de sig ikke 
bare ind i en af de eksisterende klub-
ber, spørger kritikerne, mens forta-
lerne er af den opfattelse, at det er 
en tendens som vi selvfølelig må leve 
med i et moderne samfund. 

KBUs bestyrelse tog i 2005 beslutning 
om at ændre ved KBUs optagelseskri-
terier, således man ikke længere som 
minimum skulle stille to hold, men 
blot et enkelt 11-mandshold for at 
kunne blive medlem.

Hvordan klarer de nye klubber sig 
egentligt. Er det døgnfluer, som kun 
eksisterer i et enkelt sæson, eller for-
mår de fleste nye klubber, at spille sig 
op igennem rækkerne, og blive en hel 
og velfungerende klub. 

KBU har pr. 1. maj 2009 lavet en lille 
undersøgelse, som tager udgangs-
punkt i nye medlemsklubber i  pe-

rioden 2005 til 2008. I denne periode 
har 30 klubber søgt og opnået med-
lemskab. Alle klubber havde som ud-
gangspunkt 1 herreseniorhold i sin 
første sæson.

24,0 %  er lukket
27,2 %  ligger bedre placeret i for-
 hold til rækken, hvor holdet  
 debuterede
33,3 %  er på samme niveau som i  
 debutsæsonen
10,0 %  ligger dårligere placeret i   
 forhold til rækken, hvor hol-
 det debuterede
24,0 %  har nu mere end 1 hold. 
16,5 %  har nu kvindehold
6,7 %  har nu ungdomshold

Og hvordan 
er det så gået…??
u af  Jan KriStenSen

Klub Medlem Start Nuvær. Flere hold m/k Ungdom

DASAC 2005 Serie 4 Serie 3 Ja nej nej
Dynamo Fodbold 05 2005 Serie 4 Serie 4 nej nej nej
Exercitus FC 2005 Serie 4 Serie 3 Ja ja nej
Hattrick 04 2005 Serie 4 7 mands ja ja nej
Nanoq 2005 Serie 4 Serie 3 ja ja nej
Pan Fodbold 2005 Serie 4 Serie 5 ja ja nej
Tårnby FF 2005 Serie 4 Serie 1 ja ja ja
Wowern 2005 Serie 4 Serie 2 ja nej nej
Dragør FF 2005 Serie 4 Udgået 2006   
LA United 2005 Serie 4 Udgået 2005   
Reservatet IF 2005 Serie 4 Udgået 2005   
FC Skulls 2005 Serie 4 Udgået 2008   
Star FF 2005 Serie 4 Udgået 2006   
AC Frederiksberg 2006 Serie 4 Serie 4 nej nej nej
C.M Jurnited 2006 Serie 4 Serie 5 nej nej nej
Copenhagen Zebras 2006 Serie 4 Serie 4 nej nej nej
FFD Kralupy 2006 Serie 4 Serie 4 nej nej nej
Sporting Class 2006 Serie 4 Udgået 2008   
FC Hattrick 2007 Serie 5 Serie 5 nej nej nej
Nørrebro BK (Tidligere FC Du Nord) 2007 Serie 5 Serie 4 nej nej nej
Sunred Beach 2007 Serie 5 Serie 3 nej nej nej
Team Semler 2007 Serie 5 Udgået 2009   
FC Unido 2007 Serie 5 Udgået 2007   
Rymarksvængets Boldklub af 2003 2008 Serie 5 Serie 4 nej nej nej
IF Gentofte 05 2008 Serie 5 Serie 5 Ja nej ja
1Way Inc. 2008 Serie 5 Serie 5 nej nej nej
Søde Stjerne København 2008 Serie 5 Serie 5 nej nej nej
Dynamo FC 2008 Serie 5 Serie 5 nej nej nej
Den Jyske Alliancen (DJA) 2008 Serie 5 Serie 4 nej nej nej
Lokomotiv Alliance Orange 2008 Serie 5 Serie 5 nej nej nej  

Fremgang: 9  ·  Stagnation: 10  ·  Tilbagegang: 3  ·  Udgået: 8
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KBUs bestyrelse har i en forsøgs-
periode givet klubberne i U18 Pige 
Mesterrækken dispensation til at spil-
le med en lettere bold i indeværende 
turnering. Det er dog hjemmeholdet, 
som bestemmer om man vil anvende 
den nye boldtype eller den normale 
boldtype.

Klubberne skal være ekstra opmærk-
somme på spillested, ved kampe 
på udebane mod AB Tårnby. Efter 
sammenlægningen benyttes der føl-
gende spillesteder: Tårnby Stadion – 
Gemmas Alle 31 – 2770 Kastrup
Vestamager Idrætsanlæg – Ugandavej 
105 – 2770 Kastrup
Husk at tjekke kampprogrammet in-
den I kører hjemmefra

KBU Disciplinær har pba. et kedeligt 
overfald på kampens dommer, i Serie 
4 - kampen HIK - Rikken FC den 10 
maj. idømt 2 Rikken-spiller hver 5 års 
karantæne fra al turneringsfodbold. 

I alt 53 klubber fordelt over hele lan-
det har modtaget et tilskud på kr. 
8.000,- fra DBUs Ungdomsfond, heraf 
er de 3 fra København : B1903, Fix og 
Jægersborg.

116.141 har iflg. Sundby Boldklubs 
webmaster, Flemming Kyllesbech 
besøgt Sundby Boldklubs hjemme-
side på et år. Vel nok en af de meste 
besøgte hjemmesider på Amager når 
mere end 10.000 besøger hjemmesi-
den på en måned. Når man tænker 
tilbage på Sundby Boldklubs gamle 
hjemmeside, som gik i forfald pga. 
virus mm. og ikke blev besøgt til sidst, 
så må man rose Sundby’s bestyrelse 
for, at have taget initiativet til, at få 
lavet en ny hjemmeside med DBUs 
CMS system. 

”Det kan betale sig at dyrke fairplay. 
Ud over at vinde DM og EkstraBladet-
Cup, vandt FCK også prisen, som det 
mest fair-spillende hold i Superligaen, 

så nu mangler ”Stålbakken” & co. 
”blot” Champions League”

”Siden d. 1. juli 2005 har det været 
lovpligtigt for idrætsforeninger at 
indhente børneattester på trænere, 
instruktører og holdledere før de an-
sættes til at have direkte kontakt med 
børn under 15 år” 

En lille solstråle-historie om målret-
tet arbejde i B93, som i høj grad har 
båret frugt.  I 2004 bestod klubben 
af i 394 ungdomsmedlemmer og 226 
seniormedlemmer ialt 620 medlem-
mer. B93’s bestyrelse satte dengang 
en målsætning op, som sagde at 
klubben indenfor de næste 5 år skulle 
være 1000 medlemmer i alt. I dag tæl-
ler klubben 799 ungdomsmedlemmer 
og 425 seniormedlemmer i alt 1225 - 
næsten en fordobling ift. 2004 !
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SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT 
F O R E N I N G S B L A D

Som samarbejdspartner med Københavns Boldspil-Union, kan vi nu 
tilbyde at løfte opgaven med produktionen af dit foreningsblad, der 
ofte er det vigtigste bindeled mellem dig og dine medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan 
være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt  
annoncesalg.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, 
f.eks. kampprogrammer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores 
erfaring...

FL SPORTMARKETING
Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870

www.flsportmarketing · fl@flsportmarketing.dk
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