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Det glæder os at videregive denne årbog for 
perioden aug 2013- aug 2014. 

I bogen vil du møde mange af vores medlem-
mer og få indblik i de oplevelser året har budt 
på.

Du vil genkende de nøglepersoner, der står 
bag vores aktiviteter og som fortjener særlig 
opmærksomhed og en stor tak. De enkelte 
hold præsenterer os for sportslige bedrifter og 
givende samvær.

Redaktionen har arbejdet meget med bogens 
billedside og prioriteret kvalitetsfotos. Det bre-
de bogformat er fastholdt og papirkvaliteten 
hævet yderligere. Vi håber at du vil genkende 
sjove holdkammerater, gode venner , enga-
geret trænere og dygtige ledere. Det er vores 
klare mål at vi alle får kendskab til den KFB 
kultur- som er grundlæggende for klubbens 
fortsatte eksistens.

Vi vil gerne takke de trænere og ledere, der har 
skrevet i bogen. Jeres førstehånds beretninger 
er vedkommende. 

Denne bog kan ses som et supplement til vo-
res hjemmesideaktivitet. Det er et imponeren-
de højt aktivitetsniveau,  vores hjemmesidean-
svarlige præsenterer. I kan altid kontakte Rene 
Schrøder, Nikolaj Høyer og Michael Børge Jen-
sen med kommentarer og indlæg. Adressen 
på siden er www.kloevermarkenfb.dk. Hertil vil 
vi fremhæve KFB Support og Jens Jakobsens 
opdateringer på KFB-facebook gruppen. Vi ved 
at mange medlemmer og venner bruger beg-
ge platforme dagligt og får aktuelle nyheder 
og informationer om alt i KFB- det glæder os 
rigtig meget.

God fornøjelse med bogen.

Udgivet af KFB
Kløvermarkens Forenede Boldklubber
Kløvermarksvej 56 · 2300 København S
Bogen er trykt i 200 eksemplarer og udlagt på hjemmesiden.

Redaktion: Finn Nørgaard (ansv.) og Michael Børge Jensen, 
samt Litotryk.
Fotos: Redaktion, trænere og ledere.
Forside: Kvinderne vindere af Københavnsserien forår 2014.
Bagside: Fra ungdommens familiedag.
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Der er i sommerens løb sket rigtig meget 
positivt i KFB. Således står vi her i august 2014 
med nogle styrket udvalg og en række nøgle-
personer, som vil bringe klubben videre. Niklas 
Jønsson er indtrådt i seniorudvalget, mens 
Steen Jølnæss er indtrådt i ungdomsudvalget- 
begge vil utvivlsomt styrke arbejdet i de to 
udvalg.

Vi har ansat Kim Aamodt som cheftræner for 
1. herrer, mens Henrik Petersen fortsætter som 
assistent træner. Bo Høyer og Allan Jørgensen 
fortsætter som 2. herre trænere, mens Jan 

Senest nyt i KFB - august 2014 
Baltzersen ( med back up fra Denis Junior 
Sørensen ) er 1. holdets kampholdledere. Spil-
lertruppen får hermed den bedste stab bag 
sig i den daglige indsats for at udvikle sig selv 
som spiller, samt holdene som slagkraftige 
enheder.

Der er kommet 7 kvalificeret spillere til 1.-2. 
holds truppen, som sammen med stam-
spillerne fra forårets succesoplevelse og de 
unge talenter danner en bred trup, med stort 
udviklingspotentiale. Dog ser vi også store 
udfordringer i at bringe de mange personlig-

heder til en homogen trup stammen på vores 
to bedste hold. 

I sæsonpræmieren mod Tårnby FF imponere-
de det sammensatte hold, med megen gejst 
og godt samarbejde. Det blev til et velfortjent 
point og KFB er allerede på tavlen. Siden er to 
kampe tabt, men på forskellig måde. Färoyar 
var bedst i lokalopgøret og vandt i slutmi-
nutterne 1-0. I seneste kamp mod Nørrebro 
United kunne spillerne mærke den store 
opbakning KFB holdet nyder fra de mange 
supportere på sidelinjen. Sæsonens første mål 

Holdets nye angriber Christian Siclau Larsen ( Krølle) i 
hurtigt fremløb med bolden imod Tårnby FF. Træner Kim Aamodt th. og ass. træner Henrik Petersen justerer aftaler inden 2. halvleg.

blev scoret af Emil Egestorp og 2 føringer blev 
det til, men desværre et nederlag i sidste ende. 
Det var noget der gik spillerne på og ærgrel-
sen var stor og temperamentet synligt. Det 
bliver spændende at følge truppens udvikling 
og der venter mange lige kampe i den stærke 
serie 1.
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KFB`s kvindehold er rykket op 3 sæsoner i træk 
og optræder nu i Kvindeserie Øst (Danmarks-
serien). Her mødes de bedste københavnske 
og sjællandske hold om retten til at blive divi-
sionshold. KFB møder nu kendte klubber som 
Roskilde, Nykøbing F, Vordingborg IF, Greve 
,BSF og Hillerød m.fl. Kvinderne repræsenterer 
KFB på bedste vis, langt uden for Københavns 
grænser. Holdet har fået nye trænere i Magnus 
Ødum Rasmussen og Jonas Hjortdal, mens 
Tommy Thomsen er leder.

Vi har glædet os til at følge holdet i den nye 

Alma Hjortdal forsøger at få KFB tilbage i kampen imod Vordingborg.

sæson i mødet med ganske andre klubber 
end klubbens øvrige hold. En af udfordringer-
ne bliver at vores spillere har valgt fortsat kun 
at træne een gang om ugen, da de fleste af 
kvinderne studerer og i perioder er optaget af 
eksamener og store opgaver m.v.  I sommer 
er tilkommet 3 nye spillere, som passer fint 
ind i niveauet, men forsvarets styrkvinde Line 
Wiederholt Larsen er på studie udveksling, et 
mærkbart fravær. 

Vi har lavet aftale med to sponsorer i somme-
rens løb, så spillerne vil løbe på banen i drag-

ter sponsoreret af Amar sport og bære kamp-
trøjer med hovedsponsor F.M.Totalservice, en 
flot gestus fra samarbejdspartnere.

Op til sæsonen har fremmødet til en sen 
træningsopstart  ikke været optimalt. Forvent-
ningen til første kamp var realistisk, idet flere 
stamspillere ikke var til rådighed. Vordingborg 
IF gæstede Kløvermarken d.16 aug. Første 
halvleg bragte optimismen frem, da KFB i 
medvinden dominerede spillet og flyttede 
kæderne frem, desværre uden scoring. I anden 
halvleg fik KFB den kraftige vind imod sig og 

Kvindernes nye trænere Magnus Ødum Rasmus-
sen og Jonas Hjortdal.
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det blev afgørende. Inden spillerne havde 
indstillet sig på at Vordingborg havde flyttet 
mange spillere frem og pressede helt op- var 
det for sent og stillingen 0-2. Det blev 0-3 kort 
tid efter og slutfacit 0-4. Næste kamp i Ballerup 
blev en jævnbyrdig affære og holdet ydede 
en flot indsats, trods 0-1. To tabte kampe, men 
alligevel føler holdet at de kan være med. Vi 
tror at holdet kan blive i rækken.

I sommerens løb har vi set frem til at vore tid-
ligere ungdomstræner og ungdomsformand 
Leo Hansen er kommet tilbage og har samlet 
et U17 hold, som i kan læse mere om i bogen.
Vi har tilmeldt et fælles hold i U21 og Thomas 
Kellberg Kristensen har heldigvis påtaget sig 
opgaven som træner/leder.  I klubperspektiv 
ser vi gode muligheder for at de unge kan 
lære hinanden at kende på tværs af årgange-
ne U17 til de yngste seniorer. Vi har jo en større 
gruppen 18-19 årige spillere der nu spiller på 
2. senior , men samtidig vil spille på U21. Så ud 
over nogle fodboldmæssige udfordringer er 
formålet at integrere spillerne, som om nogle 
år samles i seniorfodbolden.

Frivillige medlemmer har igen arbejdet på 
vores klubhus og skabt forbedringer. Således 
får alle medlemmer nu glæde af den 60 kva-
dratmeter store overdækning af terrassen. Det 
er en gevinst at vi har så gode muligheder 
for at sidde udenfor, selv om der kommer en 
sommerbyge.

God efterårs sæson. 
Hilsen bestyrelsen i KFB. 

Kvinderne præsenterer det nye træningstøj fra sponsoren Amar Sport. fra venstre Sigrid Brisson Nielsen, Line Falborg Sejr, Anne Lund Nielsen, Jessica Di Nota, 
Ulrikke Ries Feddersen.
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Efter min mening er det største fremskridt, der 
er sket i perioden, den totale udvikling af vores 
hjemmeside og de utallige vedkommende 
indlæg som allerede er oplagt i forårssæon-
nen.  
Først måtte alle medlemmer dog undvære 
hjemmesiden helt, da vores mangeårige web-
master, bestyrelsesmedlem og veteranspiller 
Kim Schwaner blev fornærmet og slettede alt, 
da andre skulle varetage udviklingen. Det gav 
bestyrelsen og de nye webmastere en stor 
opgave i at redesigne siden og ikke mindst 
reetablere de vigtigste indlæg- i øvrigt et ar-
bejde som stadig pågår.

Alle medlemmer, venner og brugere har alle-
rede fulgt den fantastiske udvikling og det er 
ganske imponerende hvor mange indlæg der 
er bragt fra klublivet og ikke mindst fra vores 2 
førstehold. 

Rene Schrøder, Nikolaj Høyer, Michael Børge 
Jensen og  Jens Jakobsen har beriget os med 
aktuelle, journalistiske indlæg og kvalitetsfotos, 
som vi ikke tidligere har været vant til. 
Fra klubledelsen skal lyde en kæmpetak for at 
i tog over og startede fra nul, havde tålmodig-
heden til at få strukturen på plads. Vi ved po-
sitivt at jeres indlæg følges og værdsættes af 
mange mennesker med interesse i vores klub. 
Vi ved at siden også ses af mange eksterne 
brugere, som søger oplysninger om klubben 
og de muligheder vi tilbyder.

Lad dette dog også være en opfordring til 
andre i klubben om at bidrage med indlæg til 
siden- det er os alle der fremover skal sikre en 
spændende, aktuel og alsidig hjemmeside.

Nørgaard

Hjemmesiden
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Ungdomsfodbold i KFB – 
Mange udfordringer med ligeså mange muligheder
Fremtiden rykker nærmere og hvordan vi skal klare os i mødet med den, afhænger af mange omstændigheder - men især indstillingen og engagementet hos klubbens egne medlem-
mer, vil være meget afgørende!

Af Michael BV Jensen, KFBs ungdomsudvalg.

Den forgangne sæson bragte mange gode 
ting med sig til videre brug i den nye.

Seniorafdelingen rykkede lidt tættere sammen 
og opnåede nogle fine resultater - bl.a. med 1. 
herrers succesfulde fight for overlevelse i serie 
1 og dameholdets fantastiske avancement til 
den tredjebedste række – det kan der læses 
mere om andetsteds i bogen.

Ungdomsafdelingen klarede sig også fint med 
en rigtig hyggelig afslutningsfest som kulmi-
nation.

Et U17-hold og et U21-hold blev endda til-
meldt med start i sæsonen 2014/2015. En 
virkelig fantastisk mulighed for atter at kunne 
producere kommende 1. holdsspillere fra 
egne rækker.

En del udfordringer har den overståede sæson 
også bragt videre.
For ungdomsafdelingen vil der i særdeleshed 
være nogle udfordringer at arbejde med. 
For ligesom vi fik ”lukket et hul” i de ældste 
årgange, med tilmeldingen af U17-holdet, har 
vi netop måttet lukke U12/U13-afdelingen på 
grund af for få spillere!

Således har KFB til efterårssæsonen tilmeldt 
ungdomshold i U9 (og yngre), U15, U17 og 
U21(som godt nok i starten hovedsagligt vil 
bestå af seniorspillere). Så vi kommer primært 
til at savne spillere i alderen 10-14 år i den 
kommende tid og det er selvfølgeligt virkelig 
ærgerligt.

De kommende år bringer dog så mange gode 
muligheder, at de klart overskygger de ærger-
lige udfordringer. 

I foråret 2014 blev KFB optaget som medlem 
i talentudviklings-programmet, Brøndby Ma-
sterclass. Med dette samarbejde har vi sikret 
os, at vejen er banet for de af vores spillere i 
alderen 13+, der af KFB og spillerens forældre 
i fællesskab vurderes til at indeholde poten-
tialet for senere at kunne nå en karriere i top-
fodbold.

På den måde vil børnene (og deres forældre) 
vide, at man sagtens kan spille i lille KFB uden 
at blive overset i den store sammenhæng - og 
det er selvom, man har drømme og ambitio-
ner om både Liverpool og landshold! Har man 
potentialet (og det vil jævnligt blive vurderet 
af kyndige Brøndby-trænere, via samlinger og 

camps m.m.) og mod på at prøve sig selv af, så 
vil ingen blive overset selvom de ”kun” spiller i 
lille KFB!

Til gengæld får vi som klub en lang række for-
dele ud af det.Som de vigtigste kan nævnes, at 
vi bl.a. kan få al den hjælp vi har brug for, til at 

udvikle både spillere såvel som trænere! Nogle 
vil måske spørge hvad en af landets største 
og bedste klubber vil med KFB, der vel nok 
er den mindste i Masterclass? Her må svaret 
nok være, at det kan være rigtigt godt set af 
Brøndby! 

Glade ungdomsspillere til vores sommerafslutning.
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Med opførelserne af over 2000 nye boliger i 
Amager-øst området (praktisk talt i vores egen 
baghave) og en forventet befolkningstilvækst 
i samme opland på ca. 10.000 mennesker over 
de næste ti år - så vi lander på et samlet be-
folkningstal på lige under 65.000 indbyggere 
på denne del af øen - vil der i den grad være 
muligheder for at rekruttere nye spillere til KFB 
- de kan jo ikke allesammen spille i f.eks. Sund-
by Boldklub. Faktisk har netop Sundby Bold-
klub et lille samarbejde med FCK og er derfor 
ikke aktuelle for Brøndby Masterclass,. KFB er 
derfor en god mulighed for vestegnsklubben 
til at få udvidet sit opland til også at dække 
Amager-øst i fremtiden.

En win-win situation! BIF hjælper KFB og vice 
versa - godt set!

De før omtalte ”huller” i årgangene bliver der 
derfor relativt gode muligheder for at få lukket 
i de kommende år. De mulige spillere vil være 
derude, vi skal blot blive i stand til at kunne 
række en fornuftig hånd ud mod dem! Den 
virkelige udfordring ligger i at stable nogle se-
riøse træner/leder-teams på benene, der kan 
tage godt imod de nye medlemmer, der uden 
tvivl vil komme til at banke på klubbens dør. 
Her må vi starte med at appellere kraftigt til, at 
klubbens voksne medlemmer, samt KFB-bør-
nenes forældre. Vil I overveje om ikke det kun-
ne være interessant at være med til at bygge 
en lovende og spændende fremtid op i - og 
sammen med - hele KFB! Inspirationskurser og 
evt. træneruddannelse vil følge med jobbene 
efter behov. Før disse teams er på plads, vil det 
være noget sværere at modtage nye spillere i 

de manglende årgange!

Her følger således lidt om hvordan KFB gerne 
ser, at den fremtidige trænerrekruttering ser 
ud:I afdelingerne U10/U11 og yngre (børn) er 
det – ligesom med børnene – oftest her man 
starter. Det er oplagt, at hvis man går og har 
trænerdrømme og gerne vil prøve det af, gør 
det på det hold man alligevel er til stede ved, 
når ens barn træner. 

Her vil man blive ”klædt på” via inspirationskur-
ser og kan evt. starte på en decideret træner-
uddannelse.

I afdelingerne U12/U13 og ældre (ungdom) 
har man allerede en træneruddannelse (eller 
skal som minimum til at påbegynde den). Hvis 

man har en længere og god erfaring med 
fodbold på et forholdsvis højt niveau - enten 
som spiller eller som træner - kan man dog 
alligevel sagtens komme i betragtning som 
ungdomstræner i KFB. Det handler blot om, at 
kvaliteten er til stede! 

Fremtiden for KFB kan således enten være lys 
eller mørk - og der er lige gode muligheder 
for begge dele. Hvilket scenarie det ender op 
med, er helt op til Jer derude...

Så ønsker du en lys fremtid for KFB, så kan en 
af løsningerne være, at du er med til at skabe 
den!

Hvis du på den måde allerede nu er interes-
seret i at starte en trænerkarriere i KFB, kan du 
kontakte et af medlemmerne i Ungdomsud-
valget for at høre nærmere om dine og klub-
bens muligheder:

Finn Hansson på tlf.: 52682873  
eller mail: hansson@nodot.dk 

Andreas Petersen på tlf.: 30833448 
eller mail: fam.ibsen-petersen@post.tele.dk 

eller undertegnede
Michael BV Jensen på tlf.: 42330225  eller mail: 
michaelbvjensen@stofanet.dk 

De bedste 
sportslige 

hilsener
Michael BV 

Jensen
KFB/Ungdoms-

udvalget

Blandt mange andre typer bygninger vil der om kort 
tid stå hele ni højhuse nyopført på Amager-øst! 
Foto: Michael BV Jensen).
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1. senior redder sig i serie 1 efter fantastisk 
forårsafslutning
KFB reddede sig 99% sikkert  da holdet i næst-
sidste runde vandt en dramatisk kamp ude 
mod oprykningsaspiranten Husum. Det var 
årets kamp og holdet var da også i over dådigt 
humør, da de vendte tilbage i klub huset og 
oprykningsfesten for vores kvindehold. I en 

forrygende afslutningsrunde skulle CSC spille 
mod den anden nedryknignskandidat Fix, 
blot 4 m fra vores sidste kamp imod Rødovre. 
CSC og Rødovre var allerede oppe og spil-
lede om 1. pladsen, mens KFB eller Fix med 
sikkerhed skulle ned. Vi vandt en heldig sejr 

på 1-0, men CSC vandt sikkert over Fix- vi var 
næstsidst- men ikke reddet. Som altid er der 
efter turneringsrunden stadig andre resultater 
i ovenliggende rækker som kan udløse flere 
nedrykningspladser. 

Så selv om vi fejrede næstsidstepladsen med 
endnu en festaften i klubhuset- kunne vi rykke 
ud. Det skete heldigvis ikke, idet Fremad V. 
vandt oprykningskampen til Danmarksserien 
og en mindre således skulle ud af KS ( det blev 
HB`s redning og KFB`s). Holdets forrygende 
forårssæson udløste en fortjent billet til serie 
1 i næste sæson- et kæmpe tillykke til alle i og 
omkring truppen.

Forud var gået en sæson, med 2 meget for-
skellige halvår.

I sommerpausen 2013 var vi så heldige, at 
Niklas Jønsson sagde ja til at træne vores 1.-
2. hold. Niklas havde en del års erfaring som 
seniortræner, senest i Brøndby (3.holdet) og 
Bagsværd. Niklas havde en kort opstart i som-
merferien, nogle spillere var skiftet, men alle 
tilbageblivende seniorer mødte frem og en 
del nye spillere var med i optakten. Den ne-
gative stemning var vendt og alle havde givet 
hinanden håndslag på at det skulle være en ny 
start for seniorfodbolden i KFB.

Et par træningskampe overbeviste ikke om 
holdets styrke og evne til at spille sig væk fra 
bunden af serie1. Da kun enkelte af de nye 
spillere blev og gjorde sig gældende, mens 
andre gik, forblev truppen med en begrænset 
bredde og uvis styrke, set i forhold til en stærk 
serie1.

Stående fra v. Martin Andersen, Kim Borum, Jannick Munk Kristensen, Lars Kærby Christoffersen (KC), Emil Egestorp, Victor Folden Brandt,  Jamal Johansen, 
Nikolaj Høyer, Træner Niklas Jønsson. Siddende fra v. Rasmus Krogh Kristensen, Dennis Kildemos, Tobias Madsen (Bisse), Søren Nagel, Casper Krandorf (K), 
Mike Thorup Sørensen. Forrest Sissu Munk Kristensen.
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Niklas meldte, at organiasationen på holdet 
var første fokuspunkt. Holdet måtte have styr 
på de opdækningsmæssige roller og en aftalt 
basisopstilling. 

De første kampe viste da også, at holdet blev 
presset tilbage og måtte finde chancerne i 
kontrafaserne. 

Der blev arbejdet flittigt til træning – også på 
at komme frem på banen.

Serie 1 er en stærk række og vores hold åb-
nede med et 1-4 nederlag til Østerbro, som 
måske varslede en svær sæson. Næste kamp 
mod CSC blev dog en opmuntring, da holdet 
var foran mod storfavoritterne og fik 2-2. Mod 
Tårnby FF tabte vi i overtiden 0-1. Alt i alt viste 
holdet en god indstilling, godt samarbejde, 
og stemingen var fin. En placering i bunden 
var dog en realitet og der forblev vi resten af 
efteråret.

Det blev nemlig til nogle store nederlag til 
topholdene, men enkelte lyspunkter med 
uafgjort imod Fix, Nørrebro United og en for-
løsende sejr over VLI. Afslutningen i Rødovre 
med 0-5 var en skuffelse, da modstanderen 
som mange gange før fik nogle lette mål.
Facit blev beskedne 6 points i 13 kampe- stil-
lingen lyver sjældent. Vores bredde og niveau 
var ikke til serie 1, men stemningen egentlig 
ok.

Den lange vinterperiode gav bedre mulig-
heder for træner Niklas Jønsson til at udvikle 
spillerne, holdets organisering og placering.
En måned inden turneringsopstart skete der 
en afgørende tilgang. 6 spillere kom til pri-
mært fra AB Tårnbys 2. senior og gjorde sig 
straks gældende i startopstillingen.  Stærke 
spillere som Emil Egestorp, Jannick og Sissu 
Munk Kristensen, Dennis Kildemoes, Kim Bo-
rum, Tobias Madsen.

Den styrende Quaterback Helle Tyllesen ser efter spilmuligheder.
Forårets profil Emil Egestorp i balance med 
bolden og på vej udenom en VLI spiller.

Årets spiller Nikolaj Høyer vinder en af 
utallige nærkampe, her imod Vigerslev.
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Med disse spillere og den gamle stabile 
stamme ændrede holdets profil sig. Holdets 
vindervilje og gejst, kunne bære langt, men 
spillernes temperament og manglende cool-
ness blev i flere kampe den største modstan-
der. Niklas Jønsson brugte meget energi på 
at få alle integreret og få et sammenhold til 

at bære. Holdet var under stort press, idet der 
skulle points ind på kontoen ret hurtigt for at 
alle kunne tro på overlevelse. Det skal siges, at 
der blev arbejdet hårdt og gejsten var smitten-
de. Holdet havde en svær opstart, mod nogle 
af de bedste hold i rækken. 

Mike Thorup Sørensen sikrer sig bolde mod CSC. Andre KFB spillere er Nikolaj Høyer, Jannick Munk og 
Victor Brandt.

Holdets topscorer Sissu Munk Kristen-
sen i et af sine dynamiske ryk, her imod 
Sundby. Bagved Martin Andersen.

En lige kamp i Østerbro blev tabt 1-4, men 
ødelagde ikke troen på overlevelse. De næste 
kampe var mod oprykningsfavoritterne fra 
CSC og et godt Tårnby FF hold. Det blev til 
gode indsatser og 1-1 mod begge. 

Hellas ventede og var et af de hold vi skulle 
besejre, for at pointtallet kunne rykkes hurtigt 
opad. Det blev holdets vitale første sejr i for-
året, 3-1 og nu var humøret virkelig højt. 

At serie 1 er jævnbyrdig og intet gives bort, 
blev bekræftet i Vigerslev – en modstander 
vi burde kunne slå. Men ak, en svær kamp og 
afventende 2. halvleg gik mod slutfløjtet og 
point, da en Vigerslev spiller trykkede af og 
scorede sejrsmålet.

Fix skulle besejres, holdet som lå side om side 
med KFB på de to sidste pladser. Med stor 
opbakning fra supporterne satte KFB-gutterne 
det hele på plads til sidst og vandt en vital 4-1 
sejr- vi var vindere og Fix lignede et hold som 

kunne få svært ved at få så mange point frem-
over. Vores hold kom nu ind i en svær periode 
og kun 1 point i 4 kampe.

I samråd med Niklas Jønsson fik vi tilknyttet 
Henrik Petersen til holdet som assistent træ-
ner, hvilket skærpede opmærksomheden i 
hele truppen. Niklas og Henrik fik et godt sam-
arbejde i gang på sidelinjen og gevinsten var 
sejre i de 3 sidste kampe.

Et stort tillykke til jer alle- det var en forrygen-
de halvsæsson. Alle havde dømt KFB holdet 
ude- men tog fejl. Det blev fejret med maner i 
klubhuset.

Årets spiller blev Nikolaj Høyer- en stabil ind-
sats centralt på banen, og en værdsat person-
lighed.

Årets topscorer blev Sissu Munk Kristensen 
med 8 mål på en halvsæson, rigtig flot.

Nørgaard
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Kvinderne vinder Københavnsserien og 3 rækker i 
træk – ganske imponerende

Fredag d. 13. juni 2014 blev en fantastisk dag 
for spillerne og klubben. Spillerne kunne med 
uafgjort i sidste kamp mod Tårnby FF, lade 
champagnepropperne springe og glæden 
få frit løb- som vindere af Københavnsserien. 
Holdets anfører Line Wiederholdt Larsen fik 
overrakt DBUKøbenhavns vandrepokal, som 
vindere af KS – en historisk dag i KFB.

Holdet fik rosende ord fra klubben og en stor 
pokal som vindersymbol. Alt blev fejret ved 
oprykningsfesten samme aften i klubhuset- en 
fest hvor også herreholdet deltog. Det blev en 
uforglemmelig dag.

Der var en god stemning og en vis spænding 
før forårspræmieren i Københavnsserien. AB 
Tårnby kom på besøg i et oprykkeropgør. Vi 
spillede en disciplineret kamp og havde mere 
og mere kontrol over kampen, som endte 
med en storsejr på 7-1. Det lovede godt og vi 
var klar over at vi kunne være med i rækken. 
Damsø 2 blev besejret sikkert og topholdet 
Föryar ventede i tredje runde. Det blev holdets 
bedste kamp, hvor de aldrig gav modstan-
derne lov til at komme igang med samspillet. 
Endnu en sejr og nu måtte vi snakke om op-
rykningsscenariet- vi var gode nok til at rykke 
op, men hvad sagde spillerne selv til mulig-
heden. Jo de gik ud og vandt 5-0 over GVI og 
førte rækken.

Vindere af serie 1 og KS. stående fra v Line Falborg Sejr, Nanna Rudebæk Rasmussen, 
Kathrine Frøslev-Thomsen, Pernille Fill Leth, Sofie Dragsted, Alma Hjortdal, trænere 
Jonas O. Jensen og Malte Dahl. Forrest Line Wiederholt Larsen, Line Tøfner, Sofie 
Sørine, Katrine Fill Leth,  Anne Lund Nielsen, Jessica Di Nota, Louise Nygård Jepsen.
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Amager FF var næste modstander og vi havde 
et par afbud, som kunne mærkes. Amager FF 
spillede dog en rigtig god kamp, med fokus 
på nærkampe og press. Det blev svært og et 
nederlag til vores sejrsvante spillere.

Vi havde dog 2 chancer for at få et point og 
sikre oprykningen.
CBS skulle gerne besejres og det blev de, da 
hurtige scoringer gav os medvind. 5-0 og 
champagnen kunne nydes for første gang, 
herligt vi var oppe.

Det har været en fornøjelse at følge KFB kvin-
derne, der spiller som et hold, med et fast 
koncept, altid med en god stemning blandt 
spillerne og indbyrdes opbakning. Alle har 
en vindermentalitet, men mister ikke spillets 
fairplay eller fairness. Holdet har en sjælden 

coolness og mental balance. Det er mærkbart 
at venskaber bærer holdet. I er en pryd for KFB. 
Nørgaard.

.

Vores anfører og sikre forsvarsdirigent Line Wiederholdt Larsen afviser færøsk boldpress. Bagved 
 Katrine Frøslev-Thomsen.

Årets profil og venstre sides dynamiske spiller, Nanna Rudebæk Rasmussen i boldkontrol og den 
 direkte vej mod målet. Nanna blev også holdets topscorer. Tv. ses Sigrid B. Nielsen.
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Holdets arbejdssomme, forsvars- og midtbanespiller Anne Lund Nielsen her i et sjældent skudforsøg. Københavnsserien er vundet og det fejres af glade spillere.

Alma Hjortdal i aktion på den centrale midtbane.
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Holdet spiller halvårs turneringer, så det er 
med at komme godt igang fra starten. Det 
skete ikke rigtigt, da holdet jo ikke er sammen-
spillet endnu. Nogle af de tidligere 1. senior 
spillere var nu med, men stammen var de 
nyoprykket U 19 spillere. Dette sammensatte 
hold har et fint udviklingspotentiale, men 

2. senior med i oprykningskampen
1990

Fuld koncentration blandt spillerne fra v. Thomas Kellberg Kristensen, Mike Thorup Sørensen, Allan Jørgensen, 
Valdemar Tvarnø, Patrick Hjulsager og Martin Gregersen.

savner jo en del rutine i seniorfodbolden. 
Det blev dog til en række flotte kampe og så 
mange point at en 3. plads kunne opnås og 
dermed oprykningschance. 

Det blev dog heller ikke denne gang, men alle 
skal roses for indsatsen. Det bliver spænden-

de at følge holdet i næste sæson, da mange 
spillere nu træner med 1. holdsspillerne og 
dermed på et højt niveau, som er udviklende.  
Der er nu også flere spillere til rådighed for 
trænerne Allan Jørgensen og Bo Høyer.
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Fem rækker og en del tusinde medlemmer 
under superligaklubber som Brøndby og FCK 
m.fl. lever også en fanklub – og det er endda i 
bedste velgående!

I den københavnske serie 1 pulje 2  løber 1. 
holdet fra Kløvermarkens Forenede Bold-
klubber - eller KFB, som er klubbens mere 
mund-rette navn i det daglige – på banen til 
de høje toner fra Thin Lizzy-klassikeren ”The 
boys are back in town”. På sidelinjen står et 
stort musikanlæg, med indbyggede højtalere, 
der er fremstillet i klubbens bordeaux og blå 
farver. På samme nordvendte sidelinje står 
også en god del af KFBs fanklubs forholdsvis 
mange medlemmer og klapper forventnings-

KFB Support

Brødrene Henrik ”Rus” og Jens Jakobsen, bagmændene i KFB Support.

fuldt af de fjorten spillere der til dagens kamp 
mod gæsterne fra Nørrebro United, er blevet 
udvalg til at skulle kæmpe tre point ind på 
kontoen. Opbakningen fra KFB-support lader 
ikke meget tilbage at ønske!

Men det er ikke først nu, at kampen starter. For 
KFB-support startede den et par timer før kick-
off med et særdeles lækkert brunch-arrange-
ment i klubhuset, der er beliggende med en 
fin udsigt til kampbanen.

Den mest markante skikkelse i KFB-support, 
Jens Jakobsen, fortæller:
– KFB-support har lige nu lidt over 220 medlem-
mer på Facebook-siden og der kommer hele 
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tiden flere til. Det koster ikke noget at være med-
lem udover tid og lyst til at støtte holdet.

Alligevel har fanklubben hvert år et mindre 
overskud som de tjener på salg af lotterier og 
afholdelse af forskellige sociale arrangementer, 
så som brunch eller frokost inden hjemme-
kampene.

– Overskuddet tilfalder hvert år KFB i form af et 
trøjesponsorat, som vi tegner sammen med vores 
samarbejdspartner, F.M. Totalservice, siger Jens 
Jakobsen og fortsætter, -KFB-support er således 
ikke en klub i klubben, men en del af KFB. F.eks. 
har vi udover den støttende plads på sidelinjen 
også en fast plads i klubbens seniorudvalg. Så vi 
arbejder tæt og loyalt sammen med bestyrelsen 
og resten af klubben.

KFB-support har flere ideer og tiltag, de godt 
kunne tænke sig at arbejde videre med, men 
er lidt begrænset af dels den sparsomme øko-
nomi og dels af, at fanklubbens har lidt for få 
aktive folk at trække på. På trods af det fejler 
optimismen og troen på fremtiden ikke noget.
– Om fem år tror jeg stadig, at KFB-support eksi-
sterer. Faktisk så tror jeg, at både KFB og KFB-sup-
port vil ekspandere, sidstnævnte forhåbentligt 
med nogle lidt yngre kræfter ved roret, der kan 
videreudvikle fanklubben, afslutter Jens Jakob-
sen denne samtale.

Traditionen tro skal Jens til at overrække en 
flaske Champagne til KFB-holdets ”Man of the 
match”, som kåres efter hver hjemmekamp af 
KFB-support. Valget denne lørdag eftermiddag 

faldt på Emil Egestorp, der i dagens opgør 
nettede to gange. Dog er det ikke slut endnu! 
For Jens slutter kampen først, når han hjemme 
ved tasterne har skrevet et fyldigt referat af 
kampen til Facebook-siden samt til KFBs hjem-
meside. Denne gang skal han desværre skrive 
om et 2-3 nederlag mod Nørrebro United!

FAKTA OM KFB-SUPPORT:

KFBs fanklub blev stiftet i 2010 af Jens, Henrik og Maybritt Jakobsen, der alle kommer fra  
BK Lejerbo og blev medlem af KFB i 1994 da Lejerbo blev en del af KFB-fusionen.

Fanklubbens Facebookside, KFB-support Official, blev oprettet i 2011 af Brian Jakobsen og har 
i skrivende stund 221 medlemmer og Jens Jakobsen som administrator.

Trofaste Brunck og Kamp deltagere. Fra venstre ses Fido, John Apitz, Jørn 
Jacobsen , Denis Sørensen, Maybritt Jakobsen. I midten Jens Jakobsen. Til 
venstra forrest Brian Rydbirk, Tommy Thomsen, Kasper Rydbirk, Nan og Walle.

1990
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Der kommer til stadighed familier til vores 
klub for at lade deres små børn prøve fod-
boldspillet. I sæsonens løb har Mike Thorup 
Sørensen, Jermain Albero og Michael Geldam 
organiseret småspil i Prismehalle i de kolde 
måneder. Der var masser boldspil og leg. I 
sommerperioden har der hver mandag været 
træning på græsset uden for vores klubhus, 
hvor der opdeles i grupper og småøvelser 
lærer drengene at sparke og løbe med bolden. 

Forældrene har fra start været flittige til at 
følge børnenes leg og spil.

Klubhusvagterne Allan Mus Sørensen og Rene 
Schrøder har lavet mad til familierne og det er 
blevet en stor succes med rigtig mange faste 
deltagere. At være i hyggelige omgivelser og 
opleve en god stemning er noget vi prioriterer 
højt i KFB og vi ved at børnene har været gla-
de for at komme i KFB.

Familierne hygger sig i KFB

1990
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I vinterens løb har Brian Parbst Hansen arbej-
det alene med drengene, med lidt hjælp fra 
forældrene. Øvelserne og spillet i Prismehallen 
var godt tilrettelagt, men som ene træner var 
det ikke optimalt og opmærksomheden på 
den enkelte mindre.  

U11 en sæson med svære betingelser
Udendørssæsonen gav flere udfordringer, da 2 
hold skulle ud at spille og Brian samt forældre-
hjælp måtte klare dette. Klubben søgte at få 
trænerhjælp men det lykkedes ikke rigtig, må 
vi erkende. Brian Parbst Hansen har gjort det 
flot med truppen og gennemført nogle træ-
ningspas med såvel fysiske og tekniske øvelser, 
som kunne udvikle drengene. 

På vores ungdomslejr, var Brian og  truppen 
talstærkt repræsenteret. Det var da også til stor 
ærgrelse, at vi modtog Brians meddelelse om 

at han måtte stoppe grundet manglende tid 
og muligheder. Vi takker Brian for en flot ind-
sats som træner i KFB.

At spillere og familier er knyttet til deres træ-
ner fik vi bekræftet, da det trods flot informati-
onsarbejde af vores Michael Børge Jensen og 
seriøs opstart på træningspas- ikke blev muligt 
at samle spillerne/ familierne op igen – de er 
søgt til andre klubber. Vi ønsker alle held og 
lykke , hvem ved måske bliver det en dag til et 
gensyn i KFB..                                         Nørgaard.

1990

 Træner Brian Parbst Hansen.
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Årgang 2000 (U14)
Så er der gået endnu et år, og vi har nu fået 
spillet vores år som U14 drenge.

Vi sluttede sæsonen med en fælles afslut-
ningsdag, sammen med de andre årgange i 
ungdomsafdelingen. En rigtig hyggelig dag, 
der dog kan blive sjovere, hvis der var endnu 
flere deltagere. Traditionen tro, så skulle der 
uddeles pokaler, og det blev der også i år.

Årets Spiller: 
PATREKUR. Har været en nøglespiller på 
holdet, og er blevet brugt på flere forskellige 
pladser. Har været stabil igennem hele sæso-
nen, og som træner har man altid vist hvad 
Patrekur ydede på holdet. Som træner kan 
man godt ønske sig at Patrekur sætter sig lidt 
mere igennem til træning og kamp, men det 
kommer helt sikkert de næste par år. 

Årets Flidspokal: 
JANUS OG JOHANNES I år blev det en deler, 
da Johannes og Janus havde 3 fravær til træ-
ning igennem hele sæsonen. Der var et par 
stykker der var meget tæt på. Mikkel havde 5 
fravær, Patrekur med 7 afbud, mens Stephen 
havde 8 afbud på de næste pladser. Det er 
godt som træner at man altid regne med spil-
lerne til træning og kamp.

Årets Fiduspokal: 
MATHIAS Her var der tæt kamp mellem Mik-
kel og Mathias, men Mathias trak det længste 
strå ved at have modtaget den en gang mere 
end Mikkel. Fidusen bliver uddelt efter hver 
kamp til den spiller der har ydet noget specielt 

i forhold til holdet, eller i forhold til en spillers 
normale præstation. Kan også bare være en 
super detalje eller fair play i forhold til mod-
standernne

Sidste år har vi mistet en del spillere, og den 

tendens er desværre fortsat. Det betyder at vi 
i øjeblikket er tilmeldten 7-mands turnering, 
selvom vi kunne spille 11-mands fodbold. Vi er 
desværre ikke nok til 11-mands i øjeblikket, da 
vi nok mangler 6-8 stabile spillere til det.
Vi har dog igennem året været 32 drenge 

gennem truppen, men ikke på sammen tid, 
og der er også nogle der kun har været om-
kring holdet i en kortere periode. Lige nu er vi 
vel 13-14 spillere, hvor de 9 af dem er rimelig 
mødestærke.
Så hvis man hører om nogle der godt kunne 

Træner Andreas Petersen og assistent træner Peter H. Jensen vejleder spillerne.
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tænke sig at spille fodbold, så må man meget 
gerne henvise dem til os. Vi har også et par 
drenge der er født i 2001, samt i 1999, så de 
skal også være velkomne.

Igennem sæsonen arbejder vi meget med 
at få drengene til at arbejde som hold, samt 
forstå at man nødvendigvis ikke skal være den 
der scorer alle målene. Vi vil gerne dele måle-
ne ud på alle spillerne, da det så vil gøre det 
svært for modstanderholdet at dække os op. 
Når det er sagt så skal alle spillere også deltage 
i det defensive, selvom det ikke er ligeså sjovt 
som at forsøge at score mål, eller lægge op til 
en scoring.

I efteråret spillede vi 9-mands fodbold, og her 
blev vi nummer 8 ud af 9 hold. Det var dog 
en rigtig dum start på sæsonen, hvor vi slet 
ikke var klar i starten af kampene der gjorde 
at tingene blev som de blev. Vi fik rettet op på 
det og tabte for eksempel kun 3-2 mod ræk-
kevinderne.

I vintersæsonen deltog vi DBU-København/ 
Sjællands vinterturnering ’Vinterbold’, og ud 
over i lang tur til Næstved, så var der ikke så 
meget at skrive om. Vi fik et par af vores kam-
pe aflyst, da det var snevejr de dage vi skulle 
spille. Lidt imponerende, når man tænker på 
hvor lidt sne vi fik sidste vinter. Så med de 5 

kampe vi fik spillet, så fik vi en sejr, en uafgjort 
og 3 nederlag.

Vi deltog også i et Futsaltævne, og det er no-
get der skal trænes før man bliver rigtig god til 
det. Der kan man overhovedet ikke tage sig en 
lille pause, for så løber de andre bare ned og 
scorer, men interessant er det.

I foråret måtte vi tilmelde holdet 7-mands, da 
DBU havde belsuttet at 9-mands fodbold ikke 
skulle forsætte, og vi var som sagt ikke nok til 
11-mands.

Vi startede som efteråret med at tabe stort de 

første par kampe, da man ikke rigtig var klar, 
og derfor fik modstanderholdet et par nemme 
mål. Vi fik rettet defensive til, så modstanderen 
skulle arbejde lidt mere for deres scoringer. De 
resterende 5 kampe gav 2 sejre og 3 nederlag, 
men de 3 nederlag var kun med et mål, og i 
de fleste kampe havde vi chancer til uafgjort 
(og måske også en sejr).

Vi ser frem til den nye sæson, og håber at 
nogle af de ting vi arbejder med, kommer til at 
virke i turneringen.

Andreas Petersen.

Hector Nielsen søger bolden, mens 
Patrekur Vidarsson følger situationen.Træner Andreas Petersen coacher de enkelte spillere. 
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En af årets store glæder for os ledere i klubben 
er at vores tidligere ungdomstræner og ung-
domsformand og en stor del af de drenge han 
tidligere trænede i KFB nu er vendt tilbage. 
Leo Hansen var en meget engageret træner, 
som fik opbygget en stor trup af 7-8 årige 
drenge. I flere år lykkedes det at involvere en 
stor og velfungerende forældrekreds i en sta-
dig positiv udvikling. Familierne arrangerede 
og deltog i utallige arrangemeneter som fami-
liedag, fastelavn, rejser, Vildbjerg cup, ture for 
familierne, stævner osv. På banen blev første-
holdet så stærkt, at de spillede lige op med de 
bedste på Amager.

Det er Leo og vores tidligere ungdomstræner 
Niklas Rolf, samt en stor del af drengene og 
deres venner, der nu er kommet tilbage. I 
de mellemliggende år har drengene prøvet 
kræfter i andre Amager klubber som Kastrup. 
AB Tårnby, Dragør m.fl., ligesom Leo har været 
træner i Kastrup.

Holdet er kommet med i U 17 niveau 2 og det 
bliver spændende at følge holdet. Ud over at 
spille i denne turnering vil holdet levere spille-
re til vores U 21 hold. Det bliver en god mulig-
hed for at lære andre af vores yngste seniorers 
at kende.

Velkommen til jer alle.
Nørgaard

U 17 Leo Hansen og drengene er tilbage i KFB
Victor Calistobraz ser Tåstrup på bolden.

Kasper Leth Hansen søger bolden.

Daniel Plambeck i gennembrud.
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2014 har været en rigtig god sæson for KFB 
Foxes. Vi går ud af sæsonen med stor gejst 
og et kæmpe potentiale at bygge videre på 
næste år. 

Den største og mest positive begivenhed i 
2014 har været det store fremmøde til træning 
såvel som game days. Tidligere sæsoner har vi 
kæmpet lidt med at være nok spillere, men i 
år har vi etableret en meget stabil kerne af 8-9 
spillere. Det har givet pote til game days, hvor 
vi har været godt sammenspillet og har haft 
friske kræfter klar på sidelinien.

Foxes- flagfootball i KFB hitter
Defense har spillet en flot sæson. Faste spillere 
på faste positioner betyder at vi har kunnet 
variere vores defensive spilkald og frustrere 
modstanderne med interceptions og hurtige 
tacklinger. Defense kulminerede de sidste par 
game days, hvor holdet leverede impone-
rende præstationer mod nogle af divisionens 
bedste hold.

På offense er der også rigtig flotte takter. 
Denne sæson fik vi ny quarterback, Mathias, 
som tog over fra Helle der er tilbage på andre 
positioner. Mathias er gået til rollen som leder 

af angrebet med stor begejstring, og han har 
bragt en helt ny tilgang til spillet med sig. 
F.eks. har vi nu mange løbespil i vores repertoi-
re, og det har taget mange hold - som kender 
vores gamle spillestil og forventede det sæd-
vanlige - på sengen til game days. 

To personer har gjort en særlig indsats for 
holdet. Tommy har været en kanon holdleder, 
som sørger for at det hele bare kører. Eva har 
været vores formand og kvinde i bestyrelsen 
der har bidraget med mange timer på holdets 
vegne. Tusind tak til begge for den ekstra tid, 
I lægger.

På banen har alle spillere gjort en forskel den-
ne sæson. Kombinationen af gode hænder, 

hurtighed og forståelse for spillet skaber et 
stærkt hold. De garvede Foxes kan slet ikke få 
armene ned over potentialet. Vi glæder os til 
2015!

 KFB spillere klar til offence fra v. Nana E.S. Andreasen, Thomas Thomsen, Eva Duberg Nielsen, Julie-
Hostrup og Mathias

Offence løb, fra v. Mette Stuhr, Thomas Thomsen, Nana Andreasen og Eva Duberg Nielsen.

Jan Thomsen fanger modstanders fane.
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Slutstillingen lyver aldrig og vi sluttede igen på 
en velfortjent 5. plads- hvilket er imponerende. 
Forud var gået et meget stærkt forår, men et 
mindre tilfredsstillende efterår. Jo vi havde 
samme problemer som mange andre af vores 
modstandere- en smal trup/ for mange afbud/ 
manglende stabilitet/ frafald af stamspillere 
osv. 

Vi er fuldt tilfredse med indsatsen og kun stor-
holdene FA 2000, Dragør, B.93 og AB Tårnby 
formåede at slutte før os, mens stærke hold 
som Kastrup, B 1903, Fix, Brønshøj og CPH 
Celtic så op til vores placering. 

Fra forårets kampe kan fremhæves.
Den klassiske forårspræmiere mod Tårnby blev 
udsat, så det blev en svær udekamp i Brønshøj 
der gav os et fingerpej om niveauet. Det blev 
en flot sejr, vores første i Tingbjerg og nu var 
vi godt i gang. Næste kamp mod B 93 burde 
være endt med en sejr, men vores hjemme-
dommer bortdømte os 2 gange og en afgø-
rende 3-0 stilling blev forvandlet til et 2-3 ne-
derlag- en underlig kamp med grund til mega 
ærgrelse. Den sværeste udebane er i Dragør 
( her kan man snakke om hjemmedommer i 
højeste forstand) og heller ikke denne gang 
gav indsatsen point.
Nu kom der medgang og Kastrup og B 1903 
blev besejret, mens Fix-kampen endte uaf-
gjort. Vi var nu med i toppen af rækken og 
topholdet FA 2000 var næste modstander 
på Kløvermarken. En meget lige kamp blev 
afgjort i de sidste minutter til en udesejr. Med 
sejre i de to sidste kampe mod CPH Celtic og 

Superveteran igen 5. bedste hold i København 2013
AB Tårnby var vi nr.4. i KBH. En helt optimal 
forårssæson var slut.

Som vanligt gav sommerpausen et svært af-
bræk i spilrytmen og formen var blevet mere 
rund hos flere spillere.

Kampen imod et forstærket AB Tårnby hold 
vendte efter 10 min. Hvor vores pres blev gen-
nemhullet af mange kontraløb og scoringer – 
af Tårnby. Galt gik det 1-6 nederlag og Tårnby 
revance. Forkert opstilling, ubalance, manglen-
de koncentration og en meget målfarlig mod-

stander- denne kamp måtte hurtigt glemmes. 
Det gjorde vi efter 5-0 sejren over Brønshøj. 
Resten af efteråret blev præget af alt for man-
ge afbud ( grundet arbejde, rejser, skader, og 
andet) og derfor en skuffelse. Vi formåede kun 
at slå Fix. og tage point fra Dragør. Dog nok til 
at fastholde en flot 5. plads.

Til vores hyggelige gl. mandsafslutning med 
vores venner fra veteran og masters, samt 
grand old mastersholdene var stemningen 
høj. Årets tema i gl. mands afdelingen var 
afbud – alt for mange afbud, hvilket der var 

mange spydige bemærkninger til. Vi har fået 
et par nye spillere i truppen, hvilket vi er rigtig 
glade for, nemlig Flemming Holland, Peter 
Mikkelsen, Søren Adelvard og senest Teis Pe-
tersen.  
Tak til trænerne Finn Hansson og Steen ”Gra-
nit” Sørensen og klubbens mest trofaste hold-
leder Jørn ”Jønne” Jacobsen.
Årets spiller blev Finn Nørgaard, tæt efterfulgt 
af Brian murer Teubert og Brian Rydbirk.
Årets topscorer blev Finn Hansson.

Tak for i år.
Nørgaard

Holdet stående fra v Denis Junior Sørensen, Claus Walle Frederichsen, Teis Petersen, Niels Willer, Brian murer Teubert, Holdleder Jørn Jacobsen. Forrest Træner Finn 
Hansson, Brian Lind, Peter Ølholm, Flemming Holland, Peter Andersson, Steen Sørensen og Finn Nørgaard. Ikke med på foto bl.a. Brian Rydbirk, Allan mus Sørensen.



KFB · Årbog 2013 – 2014 25

Masters 1 2013 - Efterår
Efter at have landet en 6 plads efter forårets 
kampe, gik det pænt ned af bakke. Vi måtte 
bøvle med urimelige mange skader og af-
bud, og måtte derfor tage til takke med en 
10 plads. Det var sgu ikke noget kønt syn til 
sidst, og vi kan vel være taknemmelige for 

Masters rækkevinder igen
at vi nu skal hygge os med lidt retrætebold - 
Gaaaaaabb.
De fraktioner der er på holdet - medløbere, 
rygklappere, holdledere og andet ”skab”, er 
dog enige om at vi måske godt kan samle en 
8-10 spillere til hver kamp, så vi i det mindste 
kan få noget positivt ud af alderdommen.

Så nu må vi se hvad fremtiden bringer.
Masters M - 7M 2014 - Forår
Så blev det 7 mands bold - for ældre mennes-
ker. 
Der findes to parallel rækker med 6 hold i hver 
som opstart til 2014 sæsonen. For at gøre det 
enkelt at forstå, spilles der 2x5 kampe i foråret 

1990

- i hver række. Efter foråret, tages de 3 bedste 
fra hver række, og smider dem i samme række. 
Den hedder så Masters M 7M, og herefter spil-
les der så igen 2x5 kampe i efteråret. Og det 
var godt tænkt af de kloge mennesker inde i 
unionen, for hold nu kæft, hvor var vores mod-
standere i foråret dårlige. Det kulminerede da 
målmanden fra en vores modstandere stillede 
op i et par nice lysegrå gammelmands hytte-
sko i årgang 1983 - jamen, så er det sagt.

Vi vandt rækken klart, men det var sgu for 
kedeligt - selv for gamle mænd i nye rækker. 
Vi ser således frem til en række hvor alle er 
nogenlunde ligestillede, og hvor der også kan 
spilles god bold.

Det lidt specielle er, at hvis vi vinder denne 
række, har vi sgu vundet : enten 2 halve turne-
ringer, 2 hele turneringer, eller bare én turne-
ring - who knows, and who cares.

Red. : Morten Mis ( og stadig topscorer )

 Træner Finn Nielsen, Ole Brockdorf, Denis Junior Sørensen, Carl Otto Rasmussen Nan, Thomas Stolle, Tommy Thomsen, Bent Rugaard. 
Forrest Kim Press, Stig Larsen, Henrik Knudsen og Lars Gølls Andersen. Ikke på foto bl.a. Bo Høyer, Kim Lykke, Jesper Lennert, Hans Jør-
gen Willadsen.
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Årets ledere i KFB 2013

ÅRETS KFB’ERE John Holger Larsen
John er passiv medlem, men tidligere ung-
domstræner, holdleder på 1. senior. Var med-
lem af KBU’s bestyrelse i 23 år for Standard 
og KFB, hvis navne han repræsenterede på 
flotteste vis. John har i flere år skaffet mange 
rekvisitter til klubben til glæde for såvel børn 
og voksne, samt ledere.

ÅRETS LEDERE 
Ole og Brita Nygaard
Igen i år har Ole og Brita udført 
et stort arbejde for KFB og især 
seniorafdelingen. Holdledere og 
hjælpere omkring 2. sen., tøjvask, 
hjælp til nye medlemmer og hold, 
samt ikke mindst en sikker styring 
af vores holdtilmeldinger og æn-
dringer. Hertil behjælpelige i man-
ge andre sammenhænge.

ÅRETS TRÆNERE 
Fr.v. Jeppe Gandrup 
Madsen, Malte Dahl og 
Jonas Ogdal Jensen.
Som er kvindeholdets tre træ-
nere. De har medvirket til at 
skabe rammerne. Den gode 
udvikling har tiltrukket nye 
spillere. Trænerne har fokuse-
ret på den fælles holdfølelse 
og sikret 2 oprykninger i 2013 
– suverænt. 

1990
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har netop afholdt sit årlige internationale 
stævne på Kløvermarken. KFB Raiders og 
Copenhagen Lacrosse  havde håbet på 12 
deltagende hold. Dette påvirkede også for-
beredelserne til stævnet og informationen 
omkring aktiviteterne i klubhuset. Der blev 
tænkt stort og KFB aktive havde forberedt sig 
flot med udendørs fadølsbar, indkøb til et stort 
antal burgere m.v.

Ole og Brita Nygaard, samt Nan og Walle tog 
godt imod gæsterne fredag og alle følte sig 
hjemme i vores hyggelige omgivelser.

Der deltog 8 hold i årets turnering, da en stor 
trup fra USA udeblev beklagelig vis, hvilket 
reducerede den forventede personantal væ-
sentligt.

Nu blev de deltagende hold repræsenteret 
af Lund, Copenhagen Lacrosse/ KFB Raiders, 

Lacrosse afdelingen
et polsk og et Walisisk hold, samt hollandske 
hold. Der var såvel kvindehold som herrehold.

Weekenden blev hård, idet gæsterne i aften 
og nattetimerne såvel fredag og lørdag tog 
ind til det Københavnske natteliv.

Om dagen var der kampe på programmet, 
hvor holdene mødte hinanden flere gange.  
Lund blev vindere af turneringen, hvilket blev 
fejret med drik af trofæet, som er et horn, samt 
flere danske fadøl.

Tommy Thomsen, Walle og Nan, Rydbirk, 
Eva Nielsen og Nørgaard, Denis, Ole og Brita, 
Maybritt og Henrik Rus brugte en del af deres 
weekend på at bemande baren, grille osv. Det 
er prisværdigt og utroligt værdsat af lacrosse 
spillerne. Fra klubben skal lyde en tak, vi ved at 
det var et stort arbejde.
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Bordtennis Afdelingen
Vores sæson startede med to gode nyheder. 
Den første, at Helge Veirum kom på banen 
igen. Den anden, at ham den gode venstre-
håndsspiller har forladt os, TAK.

Vores afdeling består af mange ældre Herrer 
og nogle af dem, Aage Nielsen og Fido, er 
blevet merepassive i år. Men det er dejligt, at 
de stadig kommer og hygger onsdag aften.

Sæsonens Julefrokost forløb godt, alle var i 
godt humør. Særlig glad var Olle Keller, fordi 
han blev Julemester sammen med sin doub-
lemakker. Han var så glad, at han sidst på afte-
nen gav en omgang øl. Hva’ behar’. Hans Chri-
stensen( bedst kendt som store Hans) blev 70 
år i denne sæson. Han kom med smørrebrød,
øl og snaps, vi gav ham en flaske Cognac. Der 
har været mange hyggelige fødselsdagsarran-
gementer i denne sæson. Det har til gengæld 
været en kold sæson, Københavns Kulturfor-
valtning må have overskud på varmekontoen 
i 2013-14.

Afslutningsfrokosten gik igen godt, STOR tak til 
især Finn Reinke. John Apitz vandt dagens tur-
nering på trods af den dårlige makker han trak. 
Så Tillykke til John Apitz og Aage Hansson.
Tak for denne sæson og på gensyn.

Med sportlig hilsen
Aage Hansson

Stående fra v. Mogens kost Schrøder, Heinrich 
Petersen, Finn Reincke, Olle Keller, John Berg-
mann, Per Artur Jørgensen, Aage Hansson, 
Siddende fra v. Palle Hansen, Jan Foli, Aage 
Nielsen, Steen Fisker Henriksen og Fido. Ikke 
fotograferet. Helge veirum, John Apitz. Store 
Hans Christensen. 
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Passives dag 
Vi har fået en ny tradition forankret i KFB- pas-
sives dag. Her inviterer klubben på mad og 
drikke, samt at se en første holds kamp. Det 
bliver nogle hyggelige timer og glade gensyn.

Passive medlemmer- mange kendt ansigter samles :
Stående fra v. Steen Fisker Henriksen, Michael Børge jensen, John Apitz, Rudy Pedersen, Maybrit og Henrik Jakobsen, Bjarne Nielsen, Heinrich Petersen, Jan 
Foli, Olle Keller, Lizzie Hansen, Ole og Brita Nygaard, Finn Reincke, Mogens Schrøder, Fido, Per Tex Hansen, Palle Hansen og Jørn Jacobsen. Siddende fra v. Jørn 
Lillelund, Aage Hansson og Heinrich Dyg Rasmussen.

1990
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Vi fortæller gerne at KFB er en særlig klub, hvor 
mange hjælper aktivt ved driften. Vi har i årets 
løb afholdt 2 arbejdsweekender og fået den 
store overdækning etableret. Tak til de trofaste 
handyfolk for timerne der er lagt i arbejdet, 
Kenneth Parbst, Henrik og Maybritt Jakobsen, 
Aage Hansson, Bjarne og Kitty, Nørgaard, Fido, 
John Apitz, Ole og Brita Nygaard, Rene Schrø-
der, Walle og Nan, Rydbirk.

Vi har en sociale tilgang til klublivet og glæden 
ved vores sport, med plads til udvikling og 
forskellighed.

Tak til klubhusvagterne og klubhushjælpere
De faste vagter er:
Rene Schrøder og Allan ”mus” Sørensen hver mandag.

Fido og John Apitz hver tirsdag.                                  

Henrik ”Rus” og Maybritt Jakobsen om onsdagen

Claus Frederichsen ” walter” og Carl Otto ”Nan” hver torsdag.

Tiil sidst også en stor tak til Maibrit Hansen og Aage Hansson og Bergmann m.fl.).

Disse medlemmer gør rent i huset hver uge, hvilket er enestående.

Det er en meget flot hjælp til KFB og forbedrer vore økonomi. Tak til jer alle for en fremragende 
og betydelig indsats for vores klub. 

Bestyrelsen.

Fido John ApitzAllan ”mus” Sørensen René Schrøder

At vi selv bygger, udvikler, vedligeholder (selv-
finansieret) og driver vores dejlige klubhus må 
gøre os til en af de få. Det giver os ekstra arbej-
de, bekymringer og glæder, samt total frihed 
til at bruge huset som vi selv vil.

Vi vil hermed gerne rette en stor tak til de 
trofaste medlemmer, som frivilligt og ulønnet 
driver vores hus.
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Aage Hansson 

Claus ”Walle” Frederichsen

John Bergmann Maibrit Hansen 

”Nan” Carl Otto Rasmussen

1990

Henrik ”Rus” og Maybritt Jakobsen
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Fredag d. 7.  marts var Glasfolkene samlet til 
den årlige komsammen i klubhuset.

Der kom 58 ud af de 73, der har glas. Det må 
sige at være en fin fremmødeprocent.

For at holde traditionen blev der serveret flæ-
skesteg med brune kartofler. Til dessert stod 
den på citronfromage.

Mens der blev drukket kaffe  blev den årlige 
tipskupon udfyldt under ledelse af  Ole Ny-
gaard. 

Efter konkurrencen kom der rigtig gang i snak-
ken og de mange gode historier.

Der blev delt fødselsdagsgaver ud til nogle af 
klubbens gamle medlemmer, der havde run-
det et skarpt hjørne.

Glasfest 2013

Udmærkelsen som årets KFB´er blev givet til 
John Larsen, for sit store bidrag af bolde og 
rekvisitter til klubben.

Tak til alle jer, der kom og støttede klubben.

Vi har de sidste par år støttet klubben med 
vandvarmer , vaskemaskine, dørrist, diverse 
småting til indretning af container.

Bjarne

PS: Hvis der er nogen , der vil være med i Glas-
klubben, koster det 100 kr. for et år. Henven-
delse til Bjarne

PPS: Festen i 15 bliver fredag den 6. marts

De dygtige kokke blev belønnet Brita Nygaard, Kitty Jensen og Ingelise Veirum.

Fødselsdags hilsen til Store Hans. 
Quiz finalister, Store Hans Christensen, Nørgaard, Hans Jørgen Mersebak, John Apitz, Jan Foli og 
Hans Jørgen Wiladsen.
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Tak til vores hovedsponsorer
Vores tøjsponsor igennem flere år er Ama’r 
Sport, Amagerbrogade 167. KFB har stor glæ-
de af dette samarbejde, som har givet os en 
del trænings- og kamptøj. Amar sport er nu 
også tøjsponsor for vores dygtige kvindehold 
i kvinde serie øst.  Vi anbefaler Ama’r Sport 
som et godt sted at handle. Rabat til alle KFB’s 
medlemmer.

F.M.Totalservice er nu trøjesponsor for både 1. 
herrer og 1. kvinder. 
F. M. Totalservice er et gulv- og rengøringsfir-
ma med stærke lokale rødder. Et firma hvor 
aftaler overholdes og kvalitet leveres. Kontakt 
Flemming eller Judith for tilbud.

Vi vil gerne takke for jeres støtte og glæ-
der os over samarbejdet.

Bestyrelsen i KFB.
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Der deltog 18 medlemmer på generalforsam-
lingen,  ikke et usædvanligt antal, men ærger-
ligt at ikke flere møder op og deltager i den 
levende debat om vores klubliv.

Andreas Petersen dirigerede igen aftenens 
emner.

Formand, Finn Nørgaard fortalte om udvalgte 
emner i beretningen.

Nørgaard fortalte kort om udviklingen af 
hvert eneste hold/ afdeling i KFB og omtalte 
indgående klubbens 1. senior på såvel herre, 
som kvindesiden. Herreholdet har i årets løb 
kæmpet i bunden af serie 1, men klaret sig fri 
af nedrykning. Kvindeholdet er 2 gange rykket 
op og spiller i foråret i Københavnsserien, hvil-
ket er KFB`s første oprykning til KS, en stor dag 
for klubben. 

De engagerede trænere og ledere fik rosende 
omtale, for deres gode indsats i 2013. Men 
også de mange frivillige omkring holdene, 
holdledere og hjælpende forældre fik en stor 
tak.

Fra de mange aktiviteter og arrangementer 
fremhævede formanden ungdomsafdelingens 
weekend lejr i Kappel ved Nakskov, takkefe-
sten for alle klubbens ledere, trænere, frivillige 
hjælpere, sommerfesten med stor tilslutning, 
passives medlemmers dag, glasfesten, opryk-
ningsmiddagen for kvinderne og brunch-
kamp arrangementerne ved KFB Support.

Generalforsamling for 2013
1990

Alle der er med til at bemande klubhuskøkken 
og baren, vedligeholde/rengøre klubhuset, 
lave aktiviteter blev takket.

Vores sponsorer Amar sport, F.M. totalservice 
og Urban Fitness blev takket, ligesom passivt 
medlem John Holger Larsen.

Til sidst var der en stor tak til Kamp/Hold-, 
Ungdoms-, Klubhus- og Seniorudvalgene, 
samt ikke mindst bestyrelsens medlemmer.

Kasserer Bjarne Nielsen gennemgik det udle-
veret regnskab. Særlige forhold blev  fremhæ-
vet. 

Kontingentindtægten er stadig faldende og 
under budgettet, hvilket er bekymrende.  KFB 
har i årets løb har afskrevet kontingentkrav på 
mere end 50.000 kr., da medlemmer forlader 
KFB uden uden at betale de skyldige beløb. 

Samlet set et mindre underskud end for-
ventet.

Balancen er særdeles flot g KFB fasthol-
der sin egenkapital.
Fra gennemgangen og godkendelsen af 
budgettet for 2014 , tilføjede Formanden at 
halvtaget udbygges, så vi alle kan få meget 
større glæde af terrassen og langt mere læ/
regnskærmning. 

Bestyrelsen havde flere forslag, som blev de-
batteret åbent og grundigt, da der var en del 

synspunkter at drøfte. Forsamlingen vedtog 
alle forslag og derfor gælder:

”Kontingent  satsen for aktive under 10 
år nedsættes til 450 kr. halvårligt. Når 
medlemmet fylder 10 år, betales gælden-
de takst for ungdomsspillere ( p.t. 600 Kr. 
halvårligt) fra førstkommende opkræv-
ningsperiode”. 

” Kontingentet for lukkede 7m hold, med 
aftale om holdkontingent, foreslås ned-
sat fra nuværende 6.500 kr. til 5.000 kr. 
halvårligt”.

”Det foreslås at fjerne egrænsningen for 
antal spillere tilknyttet et hold, med afta-
le om betaling af holdkontingent”.

Formanden takkede den afgående kasserer 
Bjarne Nielsen for sin mangeårige og frem-
ragende indsats for KFB. Bjarne fik ros for sit 
engagement i bred forstand i klubarbejdet, 
som aktivt i stort set alt arbejde i KFB. Hertil 
også som arrangør og vært ved glasfesten, 
samme med Kitty J. Med håb om at Bjarne 
fortsat vil være aktiv, fik Bjarne en stor hyldest 
og en gave.

Herefter blev følgende valgt:
Eva Duberg Nielsen er ny kasserer 
Bestyrelsesmedlem  Tommy Thomsen 
blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Denis Sørensen blev 
genvalgt
Slutteligt var der en debat om vores hjemme-
side og fra flere sider blev der givet udtryk  for 
at der skal ske noget mere og nye tiltag iværk-
sættes. Bestyrelsen bekræftede at der arbejdes 
på en udvikling af hjemmesiden og en web-
master funktion, som er tæt på klubbens drift 
og i dialog med medlemmerne. 

Sidst blev mindet om af KFB i 2015 har 25 års 
jubilæum- en meget stor dag for klubben.

I efteråret 2014 vil bestyrelsen indkalde til 
møde herom og indskrive aktive i et kommen-
de jubilæums arrangements udvalg.

Leve KFB.
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Bestyrelsen 2014
1990

Finn Nørgaard Eva Duberg Nielsen Thommy Thomsen

Finn HanssonDennis Junior Sørensen
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SERIE 1, 1. HERRER  2013-14
   K V U T Score P 
 1 CSC 26 14 11 1 57-26 53
 2 Bk. Rødovre 26 15 4 7 50-33 49
 3 Sundby Bk. 26 15 4 7 54-31 49
 4 IF Føroyar 26 13 6 7 62-41 45
 5 Østerbro IF 26 13 6 7 54-35 45
 6 Husum Bk. 26 12 7 7 48-30 43
 7 Bk. Hekla 26 10 2 14 47-60 32
 8 Vigerslev Bk. 26 7 10 9 33-51 31
 9 VLI 26 9 4 13 36-38 31
 10 Bk. Hellas 26 9 3 14 53-58 30
 11 Tårnby FF 26 9 2 15 40-58 29
12  Nørrebro United 26 7 5 14 38-59 26
 13 KFB 26 6 6 14 33-57 24
 14 BK Fix 26 4 8 14 28-56 20

Resultater for klubbens hold
KØBENHAVNSSERIEN KVINDER FORÅR 2014
   K V U T Score P 
 1 KFB 7 5 1 1 27-8 16
 2 IF Føroyar 7 5 0 2 22-11 15
 3 Tårnby FF 7 3 1 3 18-11 10 
 4 AB Tårnby 7 3 1 3 16-19 10 
 5 CBS Sport 7 2 2 3 12-17 8 
 6 FC Damsø 7 2 2 3 8-18 8 
 7 Amager FF 7 2 1 4 11-14 7 
 8 GVI 7 2 0 5 10-26 6

SERIE 4, 2. SENIOR FORÅR 2014
   K V U T Score P 
 1 Skovshoved IF 9 8 1 0 43-18 25
 2 Vigerslev Bk. 9 6 1 2 26-11 19
 3 Østerbro IF 9 4 3 2 26-32 15
 4 KFB 9 4 2 3 24-18 14
 5 Bk. Olympia 1921 9 3 3 3 25-16 12
 6 B.93 9 4 0 5 16-26 12 
 7 Hvidovre IF 9 2 4 3 22-24 10
 8 Bk. Heimdal 9 2 2 5 18-30 8
 9 Fremad Valby 9 2 1 6 17-27 7
 10 Bk. Skjold 9 1 1 7 8-23 4

SERIE 4, RICO/STOLLE/BRILLO FORÅR 2014
   K V U T Score P 
 1 HIK 10 8 2 0 33-15 26
 2 B.1908 10 8 0 2 33-13 24
 3 Bk. Heimdal 10 6 1 3 27-18 19 
 4 Østerbro IF 10 5 2 3 19-11 17
 5 B.93 10 4 2 4 33-27 14
 6 HB 10 4 2 4 17-17 14
 7 KFB 10 4 0 6 23-21 12
 8 VLI 10 3 3 4 19-20 12
 9 Vigerslev Bk. 10 2 4 4 18-29 10
 10 FB 10 2 2 6 16-32 8
 11 Bk. Hellas 10 0 0 10 11-46 0

KFB bliver i Serie 1. Oprykningsfest for kvinderne.
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SERIE 5, ”SKINKERNE” FORÅR 2014
   K V U T Score P 
 1 Rikken 9 8 0 1 57-19 24
 2 ØKF (2) 9 8 0 1 33-18 24
 3 FB (2) 9 7 0 2 47-17 21
 4 KFUM 9 6 1 2 36-23 19
 5 FC Sydhavnen 9 5 0 4 25-29 15
 6 KFB (1) 9 3 0 6 20-35 9
 7 Bk. Skjold (1) 8 3 0 5 11-19 9 
 8 JIF Hakoah 9 2 1 6 21-31 7
 9 Bk. Rødovre 8 0 0 8 11-56 0 
 10 Phoenecia F.C 9 1 0 8 14-28 3

HERRE SENIOR 2, 7M BRILLO FORÅR 2014
   K V U T Score P 
 1 KFB 9 6 3 0 29-12 21
 2 Amager FF 9 5 1 3 37-27 16
 3 1Way FF 9 5 0 4 42-26 15
 4 Nørrebro United 9 5 0 4 28-23 15
 5 A.C Academics 9 4 2 3 26-24 14
 6 Bk. Fix 9 4 1 4 21-22 13
 7 FK Prespa 9 4 1 4 26-42 13
 8 ØKF 9 3 3 3 21-22 12
 9 Bispebjerg Bk. 9 3 1 5 15-23 10
 10 KB 9 0 0 9 11-35 0

HERRE SENIOR 3, 7M TIM/BENJAMIN FORÅR 2014
      K V U T Score P
 1 Bk. Skjold 9 7 1 1 46-25 22
 2 Vesterbro Allianc. 9 4 3 2 26-20 15
 3 HB 9 5 0 4 24-21 15
 4 Sønderbro Fight 9 4 2 3 15-13 14
 5 AB Tårnby 9 4 1 4 25-20 13
 6 FB 9 3 3 3 20-26 12
 7 Valby Bk. 9 3 2 4 24-23 11
 8 Østerbro IF 9 2 3 4 24-29 9
 9 KFB 9 3 0 6 15-32 9
 10 ØKF 9 2 1 6 19-29 7

U14 DRENGE (00) 7M FORÅR 2014
   K V U T Score P 
 1 SSB 7 6 0 1 54-24 18
 2 B.93 (1) 7 5 1 1 51-25 16
 3 JIF Hakoah 7 4 1 2 20-24 13
 4 Dragør Bk. 7 4 0 3 40-33 12
 5 B.93 (2) 7 3 0 4 37-32 9
 6 KFUM 7 2 0 5 26-28 6
 7 KFB 7 2 0 5 15-33 6
 8 Bk. Pioneren 7 1 0 6 9-53 3

Kvindernes sejr. 1. herrer i sejrsdans
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SUPER VETERAN 1 2013
   K V U T Score P 
 1 FA 2000 18 14 2 2 60-13 44
 2 B.93 18 12 3 3 45-21 39
 3 Dragør Bk. 18 11 5 2 55-28 38
 4 AB Tårnby 18 9 5 4 53-29 32
 5 KFB 18 8 2 8 41-41 26
 6 B.1903 18 6 2 10 46-51 20
 7 Kastrup Bk. 18 6 2 10 36-45 20
 8 Brønshøj Bk. 18 6 2 10 36-66 20
 9 Bk. Fix 18 3 3 12 23-48 12
 10 Copenh. Celtic 18 2 0 16 14-67 6

MASTERS M, 7M FORÅR 2014
   K V U T Score P 
 1 KFB 10 8 0 2 60-25 24
 2 FC Sydhavnen 10 6 1 3 57-32 19
 3 Brønshøj Bk. 10 5 2 3 34-32 17
 4 Bk Fix 10 5 1 4 37-34 16
 5 AB Tårnby (2) 10 2 1 7 22-39 7
 6 B.1908 (1) 10 1 1 8 23-71 4

GRAND OLD MASTERS 2013
   K V U T Score P 
 1 B.93 20 17 1 2 86-18 52
 2 KB 20 16 2 2 70-24 50
 3 AB Tårnby 20 15 2 3 55-16 47
 4 AB 20 12 2 6 43-27 38
 5 FA 2000/Rødovre 20 8 5 7 31-34 29
 6 HB/Østerbro 20 7 3 10 31-48 24
 7 Skovshoved/HIK 20 7 2 11 27-38 23
 8 Lyngby Boldk.1921 20 6 2 12 23-45 20
 9 Sundby/KFB 20 4 4 12 24-57 16
 10 KFUM 20 4 3 13 21-45 15
 11 Hvidovre IF 20 1 0 19 9-68 3

De unge supportere.

Klubhusets nye overdækning.
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MEDIO 2014 ER VI
 65  Ungdomsspillere
 210  Seniorer og gammelmandsspillere, samt 

lacrosse og flagfootballspillere.
  65 Passive

ORGANISATION 2014
Bestyrelsen
Formand Finn Nørgaard
Kasserer Eva Duberg Nielsen
Bst. medlem Finn Hansson
Bst. medlem Tommy Thomsen
Bst. Medlem Denis ”junior” Sørensen

Hold-/bane-/kampudvalg 
Ole og Brita Nygaard.

Ungdomsudvalg: 
Michael ”Børge” Jensen, Steen Jølnæs, Andreas 
Petersen og Finn Hansson.

Seniorudvalg:
Niklas Jønsson, Jan Baltzersen, Bo Høyer, 
Tommy Thomsen, KFB Support, 2 spillerrepr.

Klubhusudvalg:  
Rene Schrøder, Claus ”Walle” Frederichsen, 
”Nan” Carl Otto Rasmussen,
Finn Nørgaard, Allan ”Mus” Sørensen.

Statistik for KFB
TRÆNERE OG LEDERE:
1.senior træner  
Kim Aamodt

1.senior ass. træner 
Henrik Pedersen

Kampholdledere
Jan Baltzersen og Denis Junior Sørensen

Kvindeholdet  trænere
Magnus Ødum Rasmussen og Jonas Hjortdal
Kvindeholdet, leder
 Tommy Thomsen

2.senior trænere
 Allan Jørgensen og Bo Høyer
Holdledere
Ole og Brita Nygaard

3.senior (Søvang) leder 
Brian Brillo og Søren Stolle

7 m, senior 1
Brian Brillo og Søren Stolle

7m, senior 3 
Jonas Hjortdal 

U7 og U9
Michael Geldam, Jermain Albero 

U15  
Andreas Petersen, Vidar, Peter H. Jensen

U17  
Leo Hansen og Niklas Rolf

U21  
Thomas Kellberg Kristensen

Old Boys  
Benjamin Hjort og Tim Christensen

Superveteran  
Finn Hansson og Finn Nørgaard

Masters  
Morten “Mis” Kristoffersen og Finn Nielsen

Gr, Old Masters  
Andre Mersebak

Lacrosse  
Dan Kristensen

Flagfootball  
Eva Duberg Nielsen 

Bordtennis
Jan Foli

Webmastere  
Rene Schrøder, Nikolaj Høyer og 
Michael Børge Jensen

Klubhusvagter  
Claus ”Walter” Frederichsen, Carl Otto ”Nan” 
Rasmussen, Fido, John Apitz, Maybritt og 
Henrik ”Rus” Jacobsen,  Rene Schrøder, 
Allan ”Mus” Sørensen

KFB Support
Jens og Henrik ”Rus” Jakobsen

1990
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