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Det glæder os at videregive denne årbog for perio-
den aug 2015- aug 2016. 

Vi håber at du vil genkende sjove holdkammera-
ter, gode venner, engageret trænere og dygtige le-
dere. Det er vores klare mål at vi alle får kendskab 
til hinanden og den særlige KFB kultur som er 
grundlæggende for klubbens fortsatte eksistens.

Vi vil gerne takke de trænere og ledere, der har 
bidraget til bogen. Jeres førstehånds beretninger 
beriger os alle. 

Denne bog kan ses som et supplement til vores 
hjemmesideaktivitet og facebook opdateringer på 
såvel KFBs , som supporternes facebook. Det er et 
imponerende højt aktivitetsniveau, vores platforme 
præsenterer. Det glæder os rigtig meget.

God fornøjelse med bogen.

Redaktionen
Finn Nørgaard og Michael B.V. Jensen.  

Forord Indhold
Side 02 Indholdsfortegnelse 

Side 02 Forord fra redaktionen.

Side 03  Senest nyt i KFB, august 2016

Side 06 Ungdommen spirer  i KFB 

Side 08 KFB er ingen gammelmandsklub

Side 09  1. herrer vinder serie 2 i fantastisk 
sæson.

Side 12  Kvinderne søger måltyv

Side 14 Ole og Brita Nygaard hædres af DBU 

Side 15 2. senior mod nye mål

Side 17 KFB i pokalfinalen

Side 18  7m fodbold boomer i KFB

Side 20 KFB 25 år med stor sammenhængskraft

Side 22  Årets ledere i KFB

Side 24 KFB under huden- Hancock

Side 26 KFB support – værdsættes af spillerne 

Side 27  Landsholdsspillere i KFB- flagfootball 
hitter

Side 28 Bordtennisspillere, venner i årtier

Side 29 KM sølvmedaljer til KFB

Side 30 Sommerfest i oprykningsrus

Side 30 Julebanko med fuld gevinst 

Side 31 Uens brugerbetaling ville lukke klubber

Side 32 Masters i top

Side 33 Passive medlemmer i bookrelease

Side 33 Takkefest samler ildsjæle

Side 34 KFB dragt købes hos Intersport

Side 35 Tak til vores sponsorer

Side 36 Glasfesten en stærk tradition i KFB

Side 36 Resultater for klubbens hold

Side 39  Nøglepersoner i KFB 2016

Udgivet af KFB
Kløvermarkens Forenede Boldklubber. Kløvermarksvej 56, 2300 Kbh.S.
Bogen er trykt i 250 eksemplarer og udlagt på hjemmesiden
Redaktion: Finn Nørgaard (ansv.) og Michael Børge Jensen, samt Litotryk.
Fotos: Redaktion, trænere og ledere.

KFB kalender 2016



KFB · Årbog 2015-2016   3

Senest nyt i KFB- august 2016
Der er i sommerens løb sket rigtig meget positivt i 
KFB. 

Først og fremmest er vi glade for at vores med-
lemmer ser ud til at være tilfredse med at være i 
KFB. Vores store medlemsfremgang fastholdes og 
klubbens antal hold er p.t. endda øget med endnu 
et 7m hold. I børneafdelingen ser vi for første gang 
i en del år en reel fremgang, hvilket er så glæde-
ligt. Vi byder alle nye medlemmer velkommen til 
klubben.

Vores aktiviteter viser en klubkultur præget af 
lysten til at være mere end en fodboldklub. I som-
mer har vores fremgangsrige flagfootball afdeling 
afholdt et stort stævne, med deltagelse af de bedste 
hold i Østdanmark. Fra samme afdeling har vi to 
kvinder som skal med landsholdet til VM. 

Medlemmer har arbejdet frivilligt for KFB til 2 
af sommerens største koncertarrangementer (Ri-
hanna og Coldplay) og tilmed fået en velfortjent op-
levelse med musik i verdensklasse. 

På den politiske front kæmper vi mod den indfør-
te brugerbetaling – som favoriserer nogle klubber 
og truer andre klubbers eksistens. Der må kunne 
findes bedre løsninger.

Klubbens 1.herrer er tilbage i serie 1 og går en 
meget spændende sæson i møde. Kvinderne er også 
i serie 1, hvor mange tætte kampe venter.

 KFBs frivillige ledere, trænere, barvagter, hold-
udvalg, hjælpere, rapportere, supportere er klar til 
at skabe de rammer som muliggør medlemmernes 
udfoldelser. Tak for det.

God sæson.

1.herrer fik stor opbakning i sæsondebuten hjem-
me mod Amager FF. Alle var spændte på om holdet 
var klar til de nye udfordringer og om vi kunne 
gøre os gældende fra første kamp. Nyt kamptøj fra 
Joma + Intersport med vores trofaste sponsor ” to-
talservice” på brystet. Det blev en flot start på den 
nye sæson og en fortjent 2-0 sejr.

Oscar Egestorp rykker igen forbi en modstander.
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Også i holdets 2. kamp blev det til en sejr. Med en 
overbevisende holdindsats blev det til 5-0 ude over 
Vigerslev. KFB havde meldt sig ind i serie 1 og end-
da helt i top. Hjemmekampen mod HB kunne give 
et reelt billede af holdets formåen- idet HB er ned-
rykker fra KS og allerede har lagt sig i spidsen af 
rækken. KFB burde have bragt sig foran 2-0 i en 
flot 1.halvleg, men vi fik ikke scoret i vores gode 
periode. Efter pausen viste HB stor effektivitet 
med først føringsmålet og i slutfasen 2 mål på gif-
tige kontrastød. KFB fik dog vist at vi kan være 
med helt i toppen af rækken- hvis alle arbejder 
hårdt og spiller som et hold. Det bliver spændende 
at følge de mange svære opgør. 

KFBs kvindehold har mange gode spillere, men 
truppen er smal og sårbar overfor de velbegrundet 
afbud (skader, studieopgaver, graviditeter, udveks-
lingsrejser osv.) Der er kommet flere rigtig gode 

spillere til. Sæsonstarten mod Skjold gik rigtig 
godt, med fuldt hold godt humør og en 2-1- sejr. Vi 
tror at denne start kan være med til at løfte holdet 
og indlede en positiv sæson.

Sidste års spiller David Birk Hansen.

Ny i front Pernille Svendsen.

Martin ”Brand” Andersen forsøger.

Topangriber Julie Madsen.
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Flagfootball i KFB, et stærkt brand. Nok er trup-
pen ikke så stor, men spillerne på det mixed hold 
fungerer virkelig godt såvel på og udenfor banen. 
Lederne bag holdet er yderst kompetente og enga-
gerede- så spillerne har optimale rammer. I som-
mer afholdt afdelingen- med hjælpe fra trofaste 
KFB hjælpere- et stort stævne for de bedste divisi-
onshold i Østdanmark. På holdet har KFB 2 unge 
spillere som er på kvindelandsholdet. 

Børneafdelingen ledes af Finn Hansson og Aslan 
Celik. Deres arbejde for drengene rummer mange 
kompetencer og vi ser allerede en god udvikling. 
Hertil en tilgang som bevidner at der er stor kvali-
tet i det daglige arbejde med drengene. På banen 
viser drengene stor fremgang. 

Andre hold i KFB fungerer godt  og beriger på 
deres egen måde vores klubliv. 

Vi ser frem til et begivenhedsrigt år 2016-2017.

Landsholdsspiller 
Nanna Andreasen.

Landsholdsspiller Danijela Gusak.

Aslan Celik vejleder 
drengene.
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Det var et projekt, der havde alle odds imod sig, da 
der sidste vinter blev startet op i U9/U10-afdelin-
gen. Der var kun 5 spillere i truppen og det så mere 
end svært ud.

Heldigvis findes der her på jorden mennesker, 
som besidder denne her helt ukuelige tro på, at tin-
gene nok skal gå – og ikke mindst viljen til også at 
arbejde for det. Nogle af disse mennesker er KFB 
lykkeligvis blevet beriget med! Ét af disse menne-
sker er Finn Hansson; en kilerem i KFBs ung-
doms-motor!

I begyndelsen hentede og bragte Finn selv bør-
nene og gjorde det således muligt at deltage i kam-
pe og stævner. De første stævner gik nogenlunde 
godt for holdet dog uden, at de var prangende – det 
skulle dog ændre sig senere hen!

Langsomt kunne man se en positiv udvikling og 
holdet blev så meget mere interessant at spille på, 
at der også kom en lille tilgang. Dette betød at hol-
det nu kunne stille op til stævnerne med udskift-
ningsspillere og pludselig var der rift om startplad-
serne! Holdet sluttede 2015 af med at vinde to 
kampe og spille 3-3 mod B1908 i Hekla Park – et 
super-resultat, da holdet tidligere på året havde 
tabt til netop 8’erne! Det medførte, at et særdeles 
stolt KFB-hold fik et sæt yderst fortjente medaljer 
hængt om halsen.

2016 har været en kæmpe fornøjelse, at være 
vidne til; truppen udgøres nu af 15 drenge og ud-
viklingen fortsætter. Holdet er blevet spillemæs-
sigt markant bedre og fremmøde-procenten er ste-
get ligeså markant – og drengenes forventninger 

Ungdommen spirer   
men blomstrer ikke – endnu!

Træner Finn Hansson og stolte drenge.
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til kampene er steget ekstremt. Èn af faktorerne i 
den store fremgang er, at drengene har arbejdet 
utroligt hårdt for at blive bedre – og det er de i dén 
grad blevet! En anden faktor (som måske er den 
mest væsentlige) er, at Aslan Celik (endnu en kile-
rem) er kommet til afdelingen på nærmest fuld tid! 
Om nogen har han styr på både drengene og humø-
ret! 

Finn Hansson siger: ”Aslan og Jeg har sammen 
formået at flytte de her drenge et niveau, eller må-
ske to, i den rigtige retning på mange parametre. 
Spillet er blevet bedre, de er i højere grad begyndt 
at hjælpe hinanden i pressede situationer og de er 
begyndt at kæmpe så ufatteligt meget, at de rent 
faktiske vinder de fleste kampe nu!” Med en dyb-
følt taknemmelighed i stemmeføringen fortsætter 
Finn Hansson: ”Det er ikke kun Aslans tilgang, 
der har gjort projektet muligt også hjælpen fra 
Jens, Gitte, Kevin, Haroon Anwar og Ismaels far 
har været guld værd!”

Til drengene i truppen har Finn Hansson også 
en taknemmelig hilsen: ”Tak for i år gutter, det 
har været sjovt og en stor fornøjelse at være jeres 
træner!”

Hele tiden forsøger teamet omkring holdet at til-
føre truppen både glæde og harmoni. Én af måder-
ne dette er blevet gjort på er at arrangere andre 
sjove ting end at spille fodbold. I år har holdet haft 
en ”lejr” i klubben med indlagt hygge, konkurren-

cer og dejlig mad (tilberedt og serveret af Musse og 
Søs – og tusinde tak for det). Trods lidt hjemve, en 
flænge i en næse og en hævet arm var arrangemen-
tet så vellykket, at børnene konstant spørger om 
hvornår, det bliver gentaget! Det var da også en 
særdeles hyggelig weekend med både støvlekast, 
FIFA-spil, slik og chips som hovedingredienser!

En anden måde, de har gjort det på er, at arran-
gere et besøg fra en pakistansk landsholdsspiller. 
Han var virkelig god med drengene og det var en 
virkelig fin træningsaften for dem alle.

2016 er ved at gå på hæld. I skrivende stund 
mangler holdet at deltage i et enkelt stævne hvoref-
ter den står på indendørs fodbold i Prismen. Børne-
ne har valgt, at de vil spille ”rigtig” indendørs fod-
bold - de gider ikke futsal! Således skal der 
planlægges deltagelse i en del indendørs stævner 
vinteren over.

I 2017 har holdet planlagt at tage den udfordring 
op, som det bliver at deltage i U12-rækken – men 
på grund af den fremragende udvikling, de har 
gennemgået, samt den fine tilgang, der er i trup-
pen, er de også klar til at samle dén handske op! 
Spillerne på det hold er en flok ukuelige spirer og 
forældrene, trænerne og alle andre hjælpere har 
været nogle fantastiske gartnere – det varer for-
mentligt ikke længe før, at den afdeling for alvor 
blomstrer!

God forælderopbakning ved stævnet i Ørestaden.
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Man kunne måske ellers godt få det indtryk, når 
man kigger på holdtilmeldingen og samtidigt lyt-
ter til hvordan, nogle af de andre klubber opfatter 
KFB som værende en forening for aldrende med-
lemmer – men sådan er det heldigvis ikke!

Den mere korrekte beskrivelse af klubben må 
være, at det er en ungdomsklub, med en sund ba-
lance af voksne medlemmer og kulturbærere!

Forskellen på KFB og de fleste andre klubber er, 
at klubben hører til de største i hovedstaden hvad 
angår 7-mandsfodbold – og det er netop på disse 
hold, de fleste af KFBs unge medlemmer deltager. 
Derudover er det også et rimeligt ungt kvindehold, 
som vi har tilmeldt turneringen!

På grafen her på siden, kan man se, at der er for-
holdsvis mange medlemmer på den venstre side af 
den røde bjælke i forhold til den højre side - og det 
er de som er under 25 år gamle og tilskudsberetti-
gede! Hullet i ”ungdomsafdelingen” er heller ikke 
så stort aldersmæssigt som man kunne frygte, de 
ældste ungdomsmedlemmer spiller som nævnt blot 
7-mandsbold i seniorafdelingen.

Selvfølgelig kan det blive bedre; vi ønsker jo alle, at 
der i fremtiden vil være flere hold i KFB, der bliver 
tilmeldt i de deciderede ungdomsrækker! Vi er dog 
på vej! Læs andet steds i bogen om Hansson- og 
Aslans ukuelige arbejde med børnefodbolden!

KFB er ikke en ”gammelmandsklub”!

KFB`s	  medlemssammensætning	  sommer	  2016,	  aktive	  medlemmer.

Under	  25	  år Over	  25	  år
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KFB har 478 medlemmer, heraf 67 passive.
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På fornemste vis sørgede gutterne på klub-
bens bedste fodboldhold for, at opholdet i Se-
rie 2 blev så kort, som det overhovedet var 
muligt.

Jubilæumsåret blev, som bekendt, et år hvor 
KFB med ærgrelse måtte forlade Serie 1. Men alle-
rede efter en enkelt sæson i rækken under, er hol-
det flot tilbage i lokalunionens næstbedste række.

Med stor spænding skulle man indlede sæsonen 
tilbage i august måned 2015; hvad var det for en 
række man nu skulle spille i og hvordan var styr-
keforholdet mellem holdene?

Hvis der ellers var nogen tvivl rundt om i klub-
ben og omegn, så blev den i dén grad gjort til skam-
me: KFB lagde rigtigt godt fra land og sejlede hen 
over 60’erne, der gik på grund med et 3-1 nederlag 
på Kløvermarken. Det blev startskuddet til en for-
rygende sæson.

Fire kampe henne i turneringen havde holdet 
tjent 12 point via en målscore på hele 11-2.

Det femte opgør bød så på den første af kun tre 
skønhedspletter i Serie 2-opholdet, da Hellas hev 
en 3-2 sejr i land hjemme i Engdraget. De to næste 
nederlag skulle vi helt hen til maj måned for at fin-

de, da holdet tabte to udekampe mod henholdsvis 
Viktoria og Valby –  hele 16 kampe, blev der spillet, 
fra holdets første nederlag til det andet – noget af 
en bedrift! Henrik Bruun tiltrådte som holdleder i 
september måned 2015 og dermed kunne KFB at-
ter glæde sig over, foruden i spillertruppen, også at 
have kompetente folk på pladserne i staben om-
kring.

Vinterpausen bød på den næsten sædvanlige ud-
skiftning i truppen; nogle faldt fra, nye kom til og 
andre vendte tilbage til KFB. 

Cheftræner, Kim Aamodt og hans spillende assi-
stent, den tidligere divisionsspiller, John Gadalla, 
formåede, gennem vinterforberedelserne, at bevare 
det meste af den gode balance og fighter-vilje på 
holdet – to egenskaber, der bragte holdet rigtigt 
langt, gennem de fleste af sæsonens 26 kampe. 
Vinteren er da også nemmere at komme igennem, 
når man er tophold halvvejs i turneringen!

Dette kompetente KFB-mandskab gjorde sig så-
ledes særdeles skyldig i at ødelægge en hel del af 
spændingen i kampen om at opnå rækkens dukse-
plads. Samlet set var KFB en alt for stor mundfuld 
for de øvrige Serie 2-hold. Bevares KFB havde også 
sit hyr med det spillemæssige i dele af det afgøren-
de forår, men pointhøsten levede heldigvis op til 
det flotte efterår – KFB var tophold fra start til 
slut! Således stod det allerede matematisk klart i 
den sidste del af maj måned, at oprykningen var i 
hus. Ganske imponerende! I samme moment for-
længede KFB og Kim Aamodt aftalen med forelø-
bigt 1 år.

1. senior  
tog en glædelig afsked med Serie 2

Vandgang for succestræner 
Kim Aamodt.

Topscorer Christian Sichlau Larsen.
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Rækkevinder-diplomet blev føjet til samlingen – 
og champagnepropperne kunne springe – så tidligt 
som efter tredje-sidste runde da CBS Sport den 4. 
juni, i en yderst medrivende revanche-kamp, blev 
besejret med 4-3 på Kløvermarken. 

De sidste to kampe i turneringen blev også vun-
det – endda på underholdende vis - og festen kunne 
for alvor begynde! Dermed blev det til bare tre ne-
derlag i hele sæsonen og ingen af dem hjemme på 
KFB-Fortet! Meget imponerende!

Apropos så udtalte cheftræner Kim Aamodt sig 
til Joakim Weibel fra Ligabold.dk den 29. Juni 
2016 på følgende måde: 

- Overordnet set kan man ikke være andet end 
tilfreds med en stensikker oprykning og en lige så 
sikker 1. plads. Læg så dertil en klubrekord ved 
vores pointantal og ubesejret på hjemmebane i over 
et år. Vi gik ind til dette halvår med et kæmpe for-
spring og formåede sikkert at holde og øge dette 
forspring. Især med storsejre over flere af vores di-
rekte konkurrenter. Kan dog ærgre mig over, vi 
stadig ikke er med i pokalen, men det må blive til 
næste år. 

Fantastiske 61 point efter 26 kampe og en mål-
score på 73-35 krydret med en formidabel hjemme-
banestatistik. En vindermargin med 9 point ned 
til den anden oprykningsplads (som PI Fodbold 
satte sig på) og 10 point til den ærgerlige tred-
je-plads (som blev indtaget af Hellas, der i øvrigt 

scorede flotte 80 mål i sæsonen). Den rekord ser vi 
gerne slået i nær fremtid i en højere række end Se-
rie 2!  FC Culpa og FC Sydhavnen måtte, desværre 
for dem, forlade rækken den ”forkerte” vej!

Hvis vi lige skal dryppe bare lidt malurt i 
bægret, må det komme fra beskrivelsen af holdets 
høst i pokalturneringen. Den lod desværre en del 
tilbage at ønske, som Kim Aamodt er lidt inde på i 
sin snak med Ligabold.dk, sammenholdt med hø-
sten i Serie 2:

Torsdag den 12. maj 2016 trådte KFB ind i DBUs 
pokalturnerings 2. kvalifikationsrunde. Modstan-
deren var CBS Sport, fra egen række – og spillerne 
kom sent i seng må man sige!  Kampen var pro-
gramsat til kl. 20:45 på Jens Jessensvej!  Efter 1-1 
i de første 90 minutter, gik kampen ud i forlænget 
spilletid og da der heller ikke i den blev scoret, 
skulle det hele afgøres fra 11-meteren. Den kon-
kurrence gjorde desværre, at KFB-spillerne måtte 
tage slukørede hjem til dynerne, så sent, at den 12. 
var blevet til den 13. CBS Sport vandt ærgerligt 
nok  kampen med 6-5! Men som allerede nævnt fik 
KFB revancheret sig lidt senere....

Årets spiller blev: David Birk Hansen

Topscorer: Christian Sichlau Larsen med 12 
mål

Gennembrudsfarlige 
Mathias Pauk.
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Nu står vi her så igen et år efter indledningen på 
oprykningsjagten - og atter foran mødet med en ny 
række og nogle nye modstandere. Hvordan er styr-
kefoldet i Serie 1 så denne gang?

Selvom det vel i bund og grund er en Serie 1 næ-
sten som vi kender den (det er vel kun Sunred 
Beach, som vi mangler lidt kendskab til), så er der 
jo altid nogle ubekendte ved alle hold op til sæson-
starten: Afgang og tilgang, er de op- eller nedryk-
kere (med en evt. forskel på gejst og tempo som ud-

fald) og de forskellige trænerteams umiddelbare 
styrker. Realistisk set handler det vel egentligt 
”bare” om, her i det første år efter returen til Serie 
1, at undgå at hænge fast i den nederste del af ta-
bellen, så man på den måde kan få stabiliseret hol-
dets position i rækken og dermed forlænge opholdet 
med forhåbentligt op til flere sæsoner – hvis det da 
ikke lykkes atter at slå klubrekorden før sæsonen 
bliver til flere...!

Dennis Kildemoes i vanlig driblestil.

Anfører ”Birk” skummer alle til.
Debutanter: Thor, Ardian, Madsen, 
Mikkel og Christian.
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I vinterens løb 2015-16 så vi at de nye trænere Jo-
nas Jensen og Cristian Hansen tilførte ny inspira-
tion til truppen. De nye trænere kørte en del skud-
træning, hvor Cristian selv tog målet- de havde 
nok hørt at det havde knebet med at score mål i de 
forgangne sæsoner. Pigerne holder dog fast i at der 
trænes en gang om ugen, da studierne prioriteres 
først. Målet er en oprykning til KS, men hvordan 
er niveauet i serie 1 og hvor bred er truppen egent-
lig. Nøglespillere som , Anne Lund Nielsen, Marie 
Ørum, Pech, Louise Bjælke, Mille, Clea, Sonia, 
Blume, Jessica, Kathrine Fill Edrige, er alle ude i 
foråret af forskellige årsager. 
Heldigvis er nye spillere kommet til og gør sig gæl-
dende ikke mindst Josefine Frøslev Thomsen, Ma-
thilde Nørgaard Denning, Sofie Ahlgren, Katrine 
Jæger Moos, Julie Madsen.

Fodboldglæden og optimismen er stor forud for sæ-
sonpræmieren mod Fix.  Det bliver en flot kamp, 
hvor Fix faktisk spiller utrolig godt sammen og vi-

Kvinderne søger måltyv

Dynamiske Nanna Rudebeck Rasmussen først ude, men nu tilbage.

Kathrine Jæger Moos scorer med Dragør.
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ser at der er virkelig gode hold i denne serie 1. KFB 
arbejder dog hårdt og får lukket ned for chancer til 
modstanderen og vinder tilmed en super sejr – sik-
ke en start.

Flotte var pigerne også, da de som det første KFB 
hold tørner ud i vores nye klubdragt fra Joma, nu i 
rigtige Barcelona farver. Men også sponsoratet fra 
Øbro Electric var med til at hæve gejsten.
 
De næste kampe skal definere om holdet kan holde 
sig i toppen. Mod ØKF møder holdet ”muren” i form 
af et veltrimmet mandskab med stor fysisk styrke- 
et klart nederlag til et hold der ser så stærkt ud at 
de er på vej til at tage den ene oprykningsplads. 
KFB er længe med i kampen om den anden plads- 
båret af en solid  forsvarsformation. Det er dog 
svært at holde kontinuiteten, grundet afbud til 
kampe og det ses snart at truppen er for smal. Der 

Mentor og rapporter 
Kenneth Parpst.

Forår 2016

Josefine Frøslev Thomsen.

Julie Madsen. Julia Cusatovic scorer mod Heimdal.



14   KFB · Årbog 2015-2016

Det var en særlig aften for ægteparret, da de på 
repræsentantskabet 2015 blev hædret med ”Gør en 
forskel” prisen. I motiveringen for at uddele prisen 
til Ole og Brita Nygaard fremkom DBU København 
med mange rosende ord, som vi i KFB ved er mere 
end sande. ”Ole og Brita Nyggaard er kendt af 
mange indenfor Københavnsk fodbold”. ”De har 
begge udført et forbilledligt klubarbejde, der viser 
at livslang klubfølelse findes i dag” ” Ole og Brita 
gør en forskel og har gjort det i 30 år”.  Vi i KFB 
kender jo til alle de opgaver som parret udfører og 
nyder godt af deres kæmpe indsats. 

Hermed en tak fra os alle til jer – tillykke med ud-
nævnelsen.

Ole og Brita Nygaard 

hædret 
af DBU Københavns repræsentantskab

scores fortsat for få mål på de mange chancer og 
derfor må holdet se oprykningen udspille sig.
 
Sæsonen slutter resultatmæssigt lidt kedeligt med 
et par nederlag, det seneste mod et mindre godt 
Fremad V. hold. Holdets dårligste placering er en 
kendsgerning som nr. 6 er ikke tilfredsstillende.

Her i den nye sæson ser vi nogle nye spillere og en 
bredere trup, som giver grund til en stigende opti-
misme. Det kan lede til noget stort. Mændene bag 
holdet trænere Jonas Jensen og Christian Hansen 
udviser et stærkt og smittende engagement og 
manden på sidelinjen Kenneth Parbst er klar med 
gode råd og ikke mindst fyldige kampanalyser.

Held og lykke alle sammen.

Trænerteamet Christian Hansen og Jonas Jensen.
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Efter oprykningen til Serie 3, som blev sikret 
i foråret 2015, og ansættelsen af den nye træ-
ner, Andreas Petersen, har KFB-reserverne 
indledt en spændende rejse mod nye mål. Et 
af disse mål er noget så banalt som at øge 
fremmøde-procenten til træning og priorite-
ringen af kampene! 

Efteråret 2015.
En ny (højere) række og en ny træner – jo, der blev 
kigget frem mod turneringsstarten med stor spæn-
ding!

Desværre startede mødet med Serie 3 på den 
værste tænkelige måde; holdet tabte de to første 
kampe – begge på udebane!

Til gengæld kom mandskabet stærkt igen – næ-

sten på den bedst tænkelige måde; de følgende ni 
kampe resulterede i fornemme tre remiser og seks 
sejre! Fem hjemmesejre ud af fem mulige – impo-
nerende!

Det fornemme comeback og den følgende stabili-
tet rakte til en meget fin tredje-plads i rækken.

Som Andreas efterfølgende udtalte: ”Absolut 
godkendt!”

Foråret 2016
Nu skulle der for alvor følges op på den fornemme 
start i efterårets udgave af Serie 3 – tredjepladsen 
skulle igen jages!

Men i en lidt stærkere række gik det ærgerligt 
nok langt fra som præsten prædikede! 

Via blot tre sejre og tre uafgjorte blev pointene 

2. holdet mod nye mål

KFBs tidligere førstekeeper Andreas P. i aktion.
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tjent - og hele fire gange kom man over knæet, må-
ske som straf for det svigtende engagement og de 
lidt ærgerlige prioriteringer i spillertruppen!

En sjette-plads rakte de tolv point til – blot to af 
slagsen fra sidste-pladsen!

Det lille lyspunkt var dog, at det endnu engang 
blev til en statistik som ubesejret på hjemmeba-
nen. Godt nok tabte holdet en kamp mod FC Ny-
havn på Kløvermarken, men da det var en ude-
kamp, taler hjemmebanestatistikken stadig til 
KFBs fordel; ligesom førsteholdet var reserverne 
ubesejrede på hjemmebanen i et helt år: Syv sejre, 
to uafgjorte og INGEN nederlag – Stærkt!

Truppen så (og ser stadig) fornuftig ud, men des-
værre lader træningsfremmødet en del tilbage at 
ønske. I foråret var der blot syv spillere, der kunne 
”prale” af at have en fremmøde-procent til træning, 
på mere end 50%!

Ligegyldigt hvor dygtig dirigenten er, så er fak-
tum, at hvis ikke alle orkesterets medlemmer øver 
sammen hver gang, så bliver koncerterne noget 
bras! Modstanderne scorede således de fleste af de-
res mål mod KFB i den sidste halve time af opgøre-
ne!

I foråret havde vi også en del skader og en af år-
sagerne kunne formentligt tilskrives den manglen-
de stabilitet i træningsmængden…!

Prioriteringen af den ellers sjoveste del af ”arbej-

det” nemlig kampene kunne mærkværdigvis også 
have været bedre!

”Det absolutte nulpunkt var da vi skulle møde 
FC Sydhavnen, hvor jeg modtog 19 afbud”, sagde 
Andreas Petersen, ”men heldigvis meldte Sydhav-
nen afbud dagen før, så vi vandt uden kamp!”

Havde KFB nået at melde afbud først, så havde 
holdet manglet de tre point i regnskabet og det 
havde været retur til Serie 4!

Christian Degn blev indkaldt til målmandspo-
sten i foråret, hvor han tog sig af de fleste kampe. 
Dog måtte vi bruge Lenni fra gammelmandsholdet 
i fire af dem.

KFB-reserverne brugte i foråret ikke færre end 
34 spillere til 11 kampe!

Årets spiller blev Jamal
Han blev udnævnt til reserve-anfører og blev brugt 
på mange centrale pladser. Desuden var han en af 
de blot syv med mere end 50% fremmøde.

I foråret blev der ført lidt mere statistik end i efter-
året og ud af den kunne vi se at Jesper Helt blev 
topscorer med seks mål og fire assists – således 
havde han en fod (eller hoved) med i halvdelen af 
holdets scoringer. Meget fornemt!

Jamal Johannesen, årets spiller.
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KFB i pokalfinalen
Rangers får officielle sølvmedaljer

KFBs bedste 7m seniorhold spiller i mesterræk-
ken. Holdet klarer sig rigtig godt og har ambitioner 
om topplaceringer i hver sæson. Holdet ledes af 
spillernes tidligere holdkammerat Dennis Gyde-
sen, som udfører et stort arbejde for at holde sam-
men på spillerne og sørge for træning, kampopstil-
linger og sociale sammenkomster.

Den foreløbige kulmination på holdets spille-
mæssige evner kom i efteråret  2015- med deltagel-
se i årets pokalfinale. Mange KFB ledere og med-
lemmer var mødt op i Valby Idrætspark og de fik en 
dramatisk finale.

Modstanderen var Brønshøjs klassemandskab 
med tidligere divisionsspillere. KFB gjorde det fan-
tastisk og var foran flere gange og så ud til at kun-
ne lukke ned for Brønshøjs tekniske spillere. Men 
desværre overivrede spillerne sig og  et par unød-
vendige 5 minutters udvisninger kom til at koste 
sejren. Derfor var spillerne ekstra ærgrelige efter 
kampen, som de kunne have vundet. De officielle 
sølvmedaljer blev fulgt af megen ros og anerkendel-
se, tillykke gutter. Vi er stolte af jer.
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Vi har en større erfaring i KFB omkring selvadmi-
nistrerende hold og har valgt at sige JA til de mu-
ligheder der ligger i at indgå fair holdaftaler. Vi 
tager en ”face to face” snak med de holdansvarlige 
omkring rammerne og forventningerne og siger 
JA, hvis  begge parter har den rigtige indgang til 
samarbejdet. Vi har et ensartet tilbud og kan hur-
tigt melde ud hvad klubben konkret tilbyder  for 
holdkontingentet og det gælder for såvel 7m som 
11m hold. 

Vores store tilgang af medlemmer i seniorafde-
lingen er kommet via de positive henvendelser vi 
får fra grupper af venner der søger rammer for fod-
boldspillet og samvær. I er alle velkomne i KFB.
På forrige side kunne vi glæde os over klubbens 
højst placeret 7 m hold, kaldet Rangers. Andet sted 
i denne bog finder i den usædvanlige historie om 
nogle gennemsympatiske mennesker på 7 m Han-
cock. KFB har plads til en mangfoldighed af grup-
per, som hver har deres historie og profil. Hermed  
en kort præsentation af holdene- vi er glade for at i 
er en del af KFB og beriger vores klubliv.

11 m Skinkerne. En gruppe venner og kollegaer 
som har været i KFB i nogle år efterhånden. Man-
ge af spillerne arbejder i ministeriet for landbrug 
og fødevarer, hvilket navnet antyder. Jesper Ryd-
land er organisatoren udenfor banen. 

11 m Møns Mestre. Navnet fortæller en del af hi-
storien, da spillerne alle er opvokset på Møn. Der 
er kun 2 fodboldklubber på Møn , Stege og Østmøn. 
Vores gutter har spillet i Østmøn og nydt kulturen 
i en mindre klub. Nu bor næsten alle i København 
og er fundet sammen om fodbolden i KFB. Leder 
for de unge gutter er Magnus Hagman. 

11m BS Brødre. Startede i KFB som 7 m hold. 
Spillerne synes om rammerne i KFB og har fået en 
del nye holdkammerater. Holdet er dannet af en 
gruppe unge som var i livgarden sammen og tog 
initiativ til at fastholde venskabet. En af de an-
svarlige er  Gustav Siigaaard.

7 m Rangers. Mesterrækkeholdet og pokalfinali-
sterne er gamle kendinge i KFB. Flere af spillerne 
har en fortid sammen i Fremad A og Hekla og på 
KFBs 1.senior. Flere klassespillere hæver holdets 
niveau som hjemhørende blandt de bedste i byen. 
Gutterne samles af Dennis Gydesen.

7 m Matti. Studievenner som er kommet til KFB 
via Jonas Hjortdal, bror til kvindespiller i KFB 
Alma. Træner flittigt og har ambitioner om avance-
ment, men må erkende at studier og opgaver kan 
medføre afbud som koster. Leder er MattiBenPorat 
og Niels Martin Madsen.

7M fodbold i KFB  ja tak

7m Enhjørningens hemmelighed.
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7m Enhjørningens hemmelighed. Holdet be-
står af en gruppe venner og bekendte, som er vok-
set op i Humlebæk området og spillet fodbold dér. 
De er flyttet til hovedstaden og er nu samlet et par 
gange om ugen i KFB dragten. Holdet er på vej op 
igennem rækkerne. Holdansvarlig er Victor Val-
lentin Pedersen.

7m Sammenholdet. Navnet har betydning og for-
pligter. Et ambitiøst og dygtigt hold, som vil vinde 
sammen. På kort tid har Amager gutterne skabt et 
solidt fundament i KFB og har egen sponsor og 
stort engagement. Pelle Busborg Ekelund binder 
holdet sammen.

7 m Hancock. Navnet er ikke valgt uden grund. 
Gutterne er vokset op sammen og har spillet i ung-
domsårene i KFB og har tilmed repræsenteret vo-
res 1. og 2. senior (se artikel andetsteds i bogen). 
Hvem kan tage ansvaret? P.t. er det Christoffer 
Bjerregaard.

7m Sebastian. Forrige sommer var en flok unge 
gutter ude og spille på kunsten, hvor vi mødte dem. 
Vi fortalte om KFB og om hvad vi kan tilbyde af 
goder for en beskeden holdkontingent. Det gav 
snart anledning til at et 7m turneringshold var 
sat. Holdets sympatiske leder er Sebastian Strand-
vold.

7m DDB eller Danish Deluxe Boys. Ikke et 
navn som savner selvtillid. Holdet er grundlagt for 
en del år siden af tidligere 2.-3. holdsspillere i KFB. 
Har et godt sammenhold og en god stemning. Ny 
holdansvarlig er Peter Michael Sestedt.

7m ASA. Et kuld af vores tidligere ungdomsspille-
re omkring årgang ’98 er vendt tilbage, sammen 
med venner og danner dette hold. Endnu et positivt 
eksempel på at tidligere medlemmer finder tilbage 
til KFB. ASA er et meget ungt hold og nye i senior-
fodbolden. Deres holdansvarlige er Valdemar Jaco-
bi Henriksen.

7m Jan Thomsen. Vores yngste 7m spillere er 
faktisk ikke seniorer endnu. Jan T`s søn og en flok 
venner fra Kastrupområdet er fundet sammen i 
KFB. Træner Jan T og bror Tommy T. spiller gl. 
Mands fodbold i KFB. De to har har godt fat i dren-
gene, så de får optimale vilkår at spille og træne 
under. Det er usædvanligt positivt at spillere og 
trænere hele tiden får nye spillere til.

7m Lucas. Et par tidligere ungdomsspillere i KFB 
og studiekammerater henvendte sig om at blive 
hold i KFB. Det gik hurtigt og holdet fik en plads i 
turneringen via vores gode forbindelser i DBU Kø-
benhavn og andres afbud. Ledere for holdet er 
Lucas Pedersen og Benjamin Hoyer.

7m HAP. En række studerende fra CBS har fun-
det vej til vores klub. Der er kommet flere til og det 
fungerer fint omkring holdet. Spillerne organiseres 
af Christian Peter Frederichsen.

Sammenholdet på holdene viser sig nu også i de 
resultater der opnås – flere oprykninger er på vej.

7M fodbold i KFB  ja tak 7m Hancock. 11m BS Brødre.
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Forberedelserne til vores jubilæum var startet 18 
måneder før afholdelsen af selve jubilæumsdagen 
lørdag d. 03.oktober 2015.

Heldigvis havde mange af de trofaste ledere, 
trænere og hjælpere meldt sig til at hjælpe. Det gav 
sikkerhed for nogle vellykket forarrangementer og 
en super Jubilæumsdag. Men det springende punkt 
var om vi kunne få skabt en stemning blandt med-
lemmerne der i mådenderne op til jubilæet løftede 
samhørigheden og lysten til at være med på dagen.

Vi lykkedes fint hermed- idet dagens program 

var bredt , med morgenbord, fysisk 
fotoudstilling om KFB, opvisnings-
kampe, leg, reception, åbent hus. 
Afsluttende med aftenens middag, 
rockband og DJ, krydret med et 
par vigtige taler og ikke mindst 
de 150 deltagere i højt humør.

Forud var gået et stort lobbyar-
bejde for at få ansvarlige og hjæl-
pere sat på de forskellige opgaver 
og med at forme programmet og 
finde de ting som skulle klares 
inden og ting som skulle skaffes 
til dagens arrangement. Her 
skal også nævnes den jubilæ-
umsbog som Michael Børge 
Jensen, Eva Duberg Nielsen, 
Jens Jacobsen og Finn Nør-
gaard skabte et fantastisk 
bud på fortællinger fra de 25 
år i KFB.

Årets klubaktiviteter stod i 
jubilæets tegn og startede 
med et stort lotteri ved glas-
festen. Vores velfungerende 
bordtennisafdeling havde 
indsamlet præmier og sup-
pleret med indkøb. Denne 
generations  altid store lyst 

til at støtte klubben havde allerede vist 
sig ved afdelingens indsamlet støtte og sammen 
med dagens overskud på lotteri  gav det 1.450 kr. 
til klubarbejdet. 

Kløver Cup blev genop-
taget i jubilæumsåret. 
Med Aslan Celik, Be-
styrelsen og KFB sup-
port som bagmænd fik 
vi annonceret med 
1000 flyers for vores 
7m stævne. Arrange-
mentet blev lagt stort 
an med turnering og 

KFB 25 års jubilæum 
 med stor styrke, fællesskab og oplevelser
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førstepræmie på 5.000 kr, spisning og hygge om af-
tenen. Det blev et godt organiseret stævne med 10 
hold. Heriblandt KFB Supports hold, som var i su-
perveteranalderen- og da også havde det svært 
imod de langt yngre modstandere. Vi vil gerne 
fortsætte med et årligt sommerstævne, men....

Udstilling om KFB af ”Katten” Allan Riis og Mi-
chael Børge Jensen, suppleret af Ole Nygaard – fik 
et flot  udseende, med såvel tidernes 1. senior hold, 
kvinderne og Lacrosse og flagtfootball- men også 
ungdom, gl. Mands osv. Udstillingen blev beundret 
under jubilæet og i månederne efter, hvor medlem-
mer og gæster kunne få et indtryk af aktiviteter og 
personer i KFB.

Jubilæumsdagen startede med et flot morgenbord  
som vores fantastiske bordtennisafdeling forbered-
te og var hyggelige værter for.

Hele eftermiddagen var der åbent hus, hvor vores 
trofaste barvagter stod for serviceringen af gæster 
og medlemmer såvel i klubhuset og i teltet udenfor.

Aktiviteter og boldspil for vores børneafdeling, 
samt opvisningskampe og turneringskampe- sør-
gede for at det sportslige også blev en del af vores 
jubilæum.

Det lykkedes også at få kæmpe tilslutning til afte-
nens fest, hvor et par taler og indslag var med til at 
fortælle om menneskerne bag vores klub.

Hermed også en særlig tak til de klubkollegaer,  
samarbejdspartnere og medlemmer for de dejlige 
gaver vi fik på dagen:

Sønderbro Fight 

Ama’r sport

Sundby Boldklub 

Restaurant Kastrup fortet

CSC 

Erling Rydbirk

Hekla 

Æresmedlem Torben Aggerholm

Masters i KFB

Gitte Mortensen og Finn Hansson

Martin Jacobsen

John Holger Larsen

KFB 25 års jubilæum 
 med stor styrke, fællesskab og oplevelser
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Årets ledere i KFB

Eva Duberg Nielsen og Tommy Thomsen blev hyl-
det som årets ledere i KFB 2015 på generalforsam-
lingen d. 22.02.2016. Begge har året igennem ud-
ført en fantastisk indsats for klubbens medlemmer.

Eva Duberg Nielsen har været kasserer og sørget 
for de mange nye medlemmer blev vel registreret i 
KFB. Dette har været en krævende opgave, da ikke 
alle er gode til at melde sig ind i god tid inden sæ-
sonstart. Eva har på bedste vi sikret at alle med-
lemmer er informeret om de administrative ram-
mer i KFB. Eva er hovedorganisatoren i vores 
flagfootball afdeling og spiller selv med. Herudover 
var Eva en af forfatterne i redaktionen, der skabte 
vores fantastiske jubilæumsbog. Eva har været 
medarrangør af flere store arrangementer ikke 
mindst vores jubilæumsdag. En stor indsats, som 
vi alle takker for.

Tillykke med udnævnelsen.

Tommy Thomsen har i årets løb været her der og 
alle vegne. Ud over bestyrelsesarbejdet har Tommy 
været en hovedperson bag rigtig mange arrange-
menter i KFB og ikke mindst vores store jubilæ-
umsdag. Tommy har hjulpet med ved den daglige 
drift i klubhuset. Desuden været kontaktperson til 
kvindeholdet og senest medtræner for det nyetable-
ret 7m hold (Jan Th). Tommy giver altid en hjæl-
pende hånd, når der er brug for det også da 1.se-
nior stod uden holdleder. Herudover får Tommy ind 
imellem tid til at spille lidt fodbold og hygge sig i 
klubhuset. En helt utrolig indsats for vores klub er 
det blevet til i det seneste år.

Tillykke med udnævnelsen.
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Årets træner

Dennis Gydesen fra 7m Mesterrækkeholdet blev 
kåret som årets træner 2015 på generalforsamlin-
gen d. 22.02.2016. Bestyrelsen har valgt at se lidt 
bredere blandt klubbens hold og dermed også give 
en anerkendelse til  vores mange 7m hold. KFBs 
bedste hold spiller med blandt de absolut stærkest 
i København. Holdet kalder sig Rangers og består 
af flere tidligere 1. holds spillere i KFB, samt ven-
ner fra nærområdet. Leder og træner for dette hold 
er Dennis Gydesen, som har evnet at holde sam-
men på spillertruppen, trods mange og langvarige 
skader, turneringspauser osv. Som person er Denis 
utrolig behagelig og positiv, det er en fornøjelse at 
arbejde sammen med ham. Rangers deltager i det 
sociale liv i KFB, hvilket er et ekstra plus. Resulta-
terne har været flotte- en midterplacering i me-
sterrækken trods skader. Årets flotteste resultat 
må siges at være deltagelsen i pokalfinalen for 7m 
hold. Rangers var foran med 2 mål og kun egne fejl 
gjorde at Brønshøjs særdeles rutinerede klasse-
mandskab fik hevet sejren hjem. Det blev dog til 
officielle sølvmedaljer til KFB.

Tillykke med titlen Dennis.

Årets KFB’ere 2015
er Claus ”Walle” Frederichsen og Carl Otto ”Nan” 
Rasmussen, hvilket generalforsamlingen hyldede.

Walle og Nan i daglig tale udgør et fantastisk 
makkerpar, som er en meget stor gevinst for KFB. 
Vi er sikre på at alle medlemmer er enige med os, 
når vi takker de to for alt det de i årets løb har 
gjort for vores medlemmer. Medarrangører af her-
refrokosten, grillmestre og barvagter ved vinte-
rens onsdagsbold, indkøbere af mad og drikkeva-
rer til klubhuset. Hertil faste barvagter om 
torsdagen, hvor der bliver laver traditionel dansk 
mad, med sovs og kartofler osv. Det værdsættes af 
vores seniorer. De er nogle hyggelige fyre, som altid 
spreder god stemning og er med til at fastholde 
KFB kulturen.

Samtidig spiller de to på klubbens gl. mands hold, 
hvor de er nogle af de mest stabile stamspillere på 
henholdsvis Superveteran og Masters holdene.

De to er medarrangører ved en række arrange-
menter og er altid deltager i klublivet med fuld en-
gagement.

Ikke mindst er de begge blandt KFBs største og 
mest trofaste supportere- (og højtråbende), hvilket 
skaber stemning på sidelinjen.

Tak for jeres engagement og tillykke med udnæv-
nelsen 

”Nan” ”Walle”
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KFB under huden                          
I KFB findes et hold bestående af spillere, der ved 
en DNA-test alle ville blive afsløret som havende 
det samme faderlige ophav; nemlig KFB! Holdet 
går i daglig tale under navnet Hancock - og Ski-
ve-drikken, og dens artsfæller, udgør da også en 
væsentlig del af den lim, som holder sammen på 
holdet! Den sociale tanke er i dén grad i højsædet 
på dette hold – en tanke, der både er kravlet ind 
under huden og har bredt sig helt til Filippinerne!

KFB-Hancock fik sin officielle debut, som samlet 
senior-hold, i foråret 2015, men holdets rødder stik-
ker langt dybere end det! Historien om tilblivelsen 
har udgangspunkt i en stor vennegruppe fra Sko-
len ved Sundet. 

Nikolaj Høyer siger: -Mange af os har spillet 10 
års ungdomsfodbold i KFB og har senere været re-
præsenteret på klubbens både første-, andet- og 
tredjesenior-hold! Ydermere startede vi den første 
udgave af KFB-Support!

Da holdet i sin tid tog de ungdommelige skridt op 
i seniorrækkerne, blev spillerne fordelt over de tre 
hold, der på det tidspunkt var i klubben - og det 
gamle hold var pludselig splittet i atomer!  Over en 
årrække begyndte gutterne efterfølgende så småt 
at forlade sporten og pludselig stod der et  helt hold 
”på gaden” uden længere at være tilknyttet en 
klub!

-I vinteren 2015, garanteret til en julefrokost, 
fortsætter Nikolaj og uddyber, -blev mange års 
småsnak om et fælles hold gjort til en officiel gen-
indmeldelse under KFBs faner. Det er her vigtigt 
at nævne, at drivkraften i hele holdets eksistenspe-
riode har været venskab og øl – og ikke så meget de 
sportslige resultater! Glimtet i Nikolajs øjne er 
ikke til at tage fejl af; der er et unikt sammenhold 
på KFB-Hancock!

-Er det sandt, at der florerer en del tatoveringer 
med KFB-logoer på holdet? - og hvis det er; hvorfor 
så - altså hvad betyder KFB for jer?

-Det er desværre ikke KFBs logo, men blot en 
skrift med bogstaverne KFB, svarer Nikolaj og for-
klarer videre, -På holdet er der vist en 4-5 stykker 
der har den, så løber der en rundt på førsteholdet 
med den - og en ”bandit” ude i Amager FF har den 
også. KFB har for os altid været mere end blot en 
fodboldklub og har i mange henseender været en 
form for et varemærke, vores vennegruppe har bå-

ret på. KFB har forsynet de fleste af os med en 
masse minder fra ungdomsturene og den hyggelige 
”omklædnings-ballade”, hvor alle har været vel-
komne uagtet fodboldniveau - en ting, der altid har 
været særdeles foreneligt med vores hold. Det tæt-
teste, vi kan komme på at sætte ord på kærlighe-
den til KFB, må være det omskrevne klubnavn 
”Kun For Banditter” - og den lader vi så lige hænge 
der et øjeblik...

KFB-Hancock fungerer uden deciderede nøgle-
personer. Det vil sige, at der ingen holdleder er li-
gesom en anfører heller ikke er blevet valgt. Fæl-
lesskabet klarer således opgaverne og de, som tager 
et initiativ, får også noget på dagsordenen – deref-
ter er det op til hver enkelt at byde ind med noget. 
Hvis der alligevel skal fremhæves en enkelt per-
son, må det, ifølge Nikolaj, være Christoffer ”Krøl-
le” Bjerregaard, der var en meget stor drivkraft i 
tilblivelsen af holdet.

Statistik i traditionel forstand bliver der ikke 
ført noget af på KFB-Hancock. Derfor aner man 
ikke hvem, der er holdets topscorer og ej heller kå-
res der en ”årets spiller” - men til gengæld bliver 
der med hård hånd ført et meget nøje regnskab 
med hvor mange øl, hver enkelt har medbragt i lø-
bet af sæsonen...!

KFB-Hancock har i år arrangeret holdets første 
træningslejr. Ultimo november får indbyggerne i 
Oslo således glæde af disse glade KFB-drenge, der 
også på de kanter nok skal få afleveret et positivt 
indtryk! Her slutter så også det sportslige sam-
menhold på holdet. Udover selvfølgelig KFB, kan 
de nemlig ikke blive helt enige om at holde med det 
samme eksterne hold; FCK, Man. U, Brøndby eller 
Liverpool etc. I stedet samles de i de små gruppe-
ringer, der trods alt er, når deres hold møder hin-
anden. 

Ægte KFB-balder.
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-Ja, så må vi jo bare hade hinanden i de 90 mi-
nutter som slagene varer, griner Nikolaj!

Den afsluttende beretning, i dette indslag, om 
dette fantastiske holds formåen og overskud, er en 
sådan én af slagsen, der kun kan gøre HELE klub-
ben ekstrem stolt af disse gæve svende. Holdets so-
ciale både tanker og hjerter strækker sig nemlig, 
på den mest ædle vis, helt ud til Filippinerne! Ni-
kolaj fortæller, men denne gang er øjnene blevet 
mere alvorlige: -Vores elskede Silas Holm Rasmus-
sen har været en fremragende primus motor på et 
børneprojekt, som vi er med i. Projektet støtter en 
gruppe hjemløse børn i Filippinerne, der lever i 
ekstrem fattigdom og med en fremtid, som ingen af 
os kan forestille sig! Til dette projekt har vi som 
hold doneret et sæt fodboldtrøjer samt kasketter 
fra KFB-Support! Flere af holdets spillere havde 
endda så meget overskud og eventyrlyst, at de drog 
ud for at se til projektet i sommeren 2015.

Således slutter denne lille fortælling om 
KFB-Hancock; klubbens ædle og humane ambas-
sadører – world wide!

Billedtekst: Fra projektet i Filippinerne. Billede-
tekst: KFB-tatoveringerne – vi har ladet billedet 
stå lidt sløret for at undgå umiddelbar genkendel-
se. Nederst er der dog et billede fra en tidligere lej-
lighed, der beviser ægtheden! KFB world wide.

Silas og drengene.
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Alle i og omkring  KFB kender til KFB supports 
meget synlige støtte til vores bedste hold. Det er 
fantastisk hvilket engagement der udvises.

Jens Jacobsen  er ude og se træningskampe for 1. 
holdet og 2. holdet på herre siden og de fleste turne-
ringskampe. Bror Henrik ”Rus” og hustru May-
britt Jacobsen er også at finde på sidelinjen. Ved 
vores hjemmekampe skaber support  festlige og 
støttende rammer på sidelinjen. Der er musik som 
skaber en opløftet stemning, der er holdannonce-
ring og kommentarer under vejs. Sidst er der kå-
ring af man off the match- hvor spillerne også får 
en kort tilbagemelding på dagens indsats. Med 
Jens, Henrik og Maybritt er der mange trofaste 

supportere, som følger holdet og viser støtte, ikke 
mindst ved højlydte tilråb og opmuntringer til vo-
res spillere. 

Spillerne har mange gange udtalt at de er glade 
for støtten og at den betyder noget særligt. Spiller-
nes svar tilbage ses ved mange hjemmekampe – 
når spillerne side om side danner en kæde og løber 
frem og takker tilskuerne- en gestus fra hjertet. 

KFB support er mere end det- Jens’ kyndige 
kampreferater er på KFB supports facebook side få 
timer efter sidste fløjt og læses af flere hundrede 
følger. Men Jens skriver også oplæg til kampe, ny-
heder, analyser, vidergiver oplysninger om mod-
standerne osv. Kenneth Parbst er kampanalytiker 
ved kvindernes kampe som opsumeres på supports 
facebook væg.

Henrik og Maybritt passer klubhusets bar hver 
onsdag og laver den velsmagende brunch ved sup-
porternes brunch og kamp arrangementer.

Jens har desuden skaffet flere sponsorer til KFB 
og styrker tilhørsforholdet mellem klubben og spon-
soren.

Desuden er KFB Support aktive i seniorudvalget 
og bidrager med nye ideer og tiltag i KFB.

Her skal lyde en stor tak til KFB Support og en 
opfordring til alle medlemmer og venner om at del-
tage i bruncharrangementerne og bakke op om 
supporternes aktiviteter.

KFB support
- støtte der værdsættes

”Kosten” og ”Fido” 
alias Schrøder.
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Nana Andreasen, 22 år, har spillet flagfootball i 3 
år hos KFB Foxes. Da Nana første gang var til 
åben tryout hos KFB Foxes, var det også første 
gang at Nana havde prøvet at spille flagfootball, 
men allerede efter nogle ganske få plays var det 
tydeligt, for alle på sidelinjen og på banen, at Nana 
havde et helt særligt talent for sporten. Et talent 
som har gjort, at Nana har deltaget med det dan-
ske landshold ved EM i Spanien i 2015, hvor hun 
efterfølgende blev udtaget til all-star-holdet.

Danijela Gusak, 30 år, har spillet flagfootball i 4 
år. Danijela er startet op i KFB i juli 2016 efter en 
længere skadespause. Danijela har tidligere spillet 
for Avedøre Mammoths, hvor hun begyndte i 2014. 
Danijela havde ellers i en del år slet ikke dyrket 
sport efter nogle intense ungdomsår som eli-
te-håndboldspiller, som gjorde at hun mistede ly-
sten. Danijela deltog også med det danske lands-
hold ved EM i Spanien i 2015, men måtte udgå fra 
turneringen grundet en akillesseneskade i første 
kamp. Danijela er nu udtaget til landsholdet igen 
og skal deltage i VM i Miami

Begge spillere har fået tilskud fra KFB til deres 
deltagelse i VM, da der spillerne selv skal finansie-
re 60 % af rejseudgifterne til Miami.Det danske 
kvindelandshold i flagfootball har deltaget i VM og 
EM siden 2010 med en 4. plads til EM i 2013 som 
bedste resultat. I år er målsætningen at komme 
videre fra det indledende gruppespil til kvartfina-
len. Det danske herrelandshold er som firdobbelte 
europamestre favoritter til at kæmpe med om 
VM-titlen.

Stor flagfootball-dag på Kløvermarken
D. 21. september blev der spillet masser af flagfoot-
ball-kampe på Kløvermarken, hvor Kløvermarkens 
Forenede Boldklubber var vært for i alt 17 hold i 3 
rækker. Det er første gang, at der spilles kampe i 
alle rækker på samme tid og sted, og der var mas-
ser af muligheder for at flagfootball på nøjt niveau. 
Der var masser af solskin på Kløvermarken og højt 
humør på og udenfor banen, hvor KFBs frivillige 
havde tændt op for grillen og åbnet klubhuset for 
de mange spillere. Flagfootball er en type af ame-
rikansk fodbold, som er uden fysisk kontakt, og 

hvor man tackler ved at tage flaget fra det bælte 
som hver spiller har om livet. Hos Kløvermarkens 
Forenede Boldklubber har holdet KFB Foxes igen-
nem 3 år spillet flagfootball. 

En sløj start på sæsonen bød på nederlag til et af 
ligaens bundhold, Parken Rangers. Heldigvis fik vi 
som hold hurtigt samlet os op igen og har resten af 
sæsonen vundet de kampe, vi skulle. Vi sluttede 
endda forårssæsonen af med en tæt sejr over Næst-
ved Vikings, som er nedrykkere fra divisionen over 
vores. Flot sejr, hvor vi stod sammen som hold, 
holdt hovederne kolde og fik både det taktiske og 
det spillemæssige til at gå op i en højere enhed. 

Sæsonen blev også den første, hvor vi på den vig-
tige Quarterback plads nu har 2 solide spillere, der 
altid møder op til træning og som sammen har stå-
et for det taktiske på den offensive side af bolden. 
Her ligger et omfattende arbejde i at udvikle de 
mange forskellige formationer og spil, der skal til, 
for at udspille modstandernes forsvar i kamp. Flot 
arbejde af Mathias og Martin, der ofte også har 
stået for træningerne.

På den defensive side er vi blevet langt mere for-
trolige med de taktiske formationer og spil. Det be-
tyder, at vi i kampsituationer har kunne tilpasse 
spillet til det specifikke hold og spillere vi har stået 
overfor. Det kan kun lade sig gøre, når hver enkelt 
forsvarsspiller er tryg ved sin position og kender 
sin rolle på banen og i det taktiske spil. Så godt 
gået af alle her. 

Flagfootball
To spillere fra flagfootballholdet KFB Foxes er udtaget til kvindelandsholdet i flagfootball, 
som til september skal dyste om VM i flagfootball i Miami.
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Bordtennisspillere i KFB, 
venner i årtier

Først lidt om sæsonen 2014-15.
Vi har optaget et nyt medlem i afdelingen. Det er 

Per Vestergaard, velkommen. Per kan godt spille 
bordtennis, men han synes tit, at der er noget i ve-
jen med hans makker eller battet. Helge Veirum 
gjorde comeback back, og det var hyggeligt at se 
ham igen. 

Vi har altid jule- og afslutningsfrokost med ind-
lagt turnering. Jeg kan desværre ikke huske, hvem 
der vandt ved disse arrangementer. Jeg har spurgt 
flere i afdelingen, om de kan huske det, men des-
værre nej. Alligevel tillykke til jer der vandt.

Sæson 2015-16.
Ny sæson, ny spiller. Andre Mersebak. Velkom-

men til dig også. Andre er en defensiv god spiller, 
som vandt både jule- og afslutningsturneringen 
med gode makkere, hhv Fisker og Arthur. Tillykke 
til jer.

Vi har haft tre runde fødselsdage i denne sæson. 
Jan Foli Hansen 70 år. John Apitz og Olle Keller, 
begge 80 år. Tillykke. Vores afdeling består af spil-
lere mellem 63 og 80 år. 

Vi har haft et uheld under træningen. Finn 
Reincke ”fighteren” snublede i et forsøg på at nå en 
yderlig bold, hvilket betød at han ramte en radia-
tor med skulder og pande. Han undgik at få en bule 
i panden, fordi vi altid har kolde øl. Helge Veirum 
er desværre stoppet igen. Hans ryg kunne ikke 
klare mosten.

Vi ses til en ny sæson 2016-17.
Med sportslig hilsen Aage Hansson 

Steen ”Fisker” Henriksen og André Mersebak.
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KM-sølvmedaljer til

Superveteraner 2015
En udligning i sæsonens allersidste minutter sik-
rede det ene points imod de dobbelte KM-mestre 
fra  Kastrup/AB Tårnby. Resultatet 1-1- var det 
ønskeresultat holdet skulle bruge for at passere B 
1903 og Dragør i slutstillingen- og slutte på 2.plad-
sen.

KM-sølv til KFBs superveteraner.
Således fortæller holdets spillende assistenttræ-

ner Finn Nørgaard ”det så længe ud til at holdet 
kunne tage medalje efter et af Danmarks/ Nordens 
stærkeste hold Kastrup/AB Tårnby. Men et neder-
lag i Dragør i 3. sidste runde betød, at de meget 
stærke hold fra Dragør og B 1903 kunne gå forbi 
KFB ”.  ”Nu var medaljerne på andres hænder og 
kampen mod B 1903 skulle vindes”. ” En fantastisk 
start og 3 mål af bl.a. topscorer Flemming Holland 
gav holdet stor gejst og tro på overraskelsen. Alle 
gutterne gav alt hvad de havde i sig- og modstod i 
2.halvleg et konstant pres og hev en vital 3-2 sejr 
hjem”. Sæsonfinalen ventede på Kløvermarken, 
hvor Københavnsmestrene Kastrup/ AB Tårnby 
kom på besøg. 

Spillende træner Finn Hansson udtaler at ”det 
synes at være en umulig opgave at tage point fra 
det suveræne mesterhold- men alle ville søge mu-
ligheden”. ”Begge hold var ramt af afbud fra nøgle-
spillere og kampen udviklede sig som ventet”. ” 
Udeholdet var toneangivende og kom foran 1-0 og 
havde et par andre store chancer incl. et straf-
fespark, som KFBs fremragende målmand Lenni 
Grønborg snupper”. ” KFB hænger på indtil de sid-
ste 10 min., hvor alt investeres i de omstillinger 
som vindes. Et par forsøg giver ikke mål, men i de 
sidste minutter bibeholdes et pres, som udløser den 
sidste afgørende situation.  ”Brian Lind tager et 
indlæg ned med stor boldkontrol og kommer her-
med fri i feltet og placerer bolden uden for målman-
dens rækkevidde”. Kampen slutter minutter efter 
og KFB spillerne jubler sammen over ønskeresul-
tatet og 2.pladsen.  

KFB formand Finn Nørgaard bekræfter ”denne 
2. plads er det bedste resultat i klubbens ærefulde 
historie inden for gl. mandsfodbold. Det gælder så-
vel KFB og moderklubberne, som i mange årtier 

har været flot repræsenteret i den Københavnske 
gl. mandsfodbold”.  ”det vidner om at vi i klubben 
har nogle grupper, der holder sammen i mange år- 
båret af et stærkt kammeratskab og lysten til sta-
dig at dyrke spillet”.

Om holdets særlige styrker siger Finn Hansson 
”Vi har mange vindertyper, som yder det ekstraor-
dinære, og trækker hele holdet frem mod sejr”. 
”Holdet har igennem mange år udviklet sin spille-
stil til perfektion- en lidt tilbagetrukken og solid 
organisering, stor løbevillighed- og nogle uimod-
ståelige omstillinger, der sikrer holdet scoringer”. 
”også mange spilleres evne til at udfylde flere posi-
tioner på banen er afgørende for succes- da vi såle-
des kan rokere rundt på holdet uden at blive svæk-
ket. Vores trup er jo smallere end storklubbernes. 
Det har været en perfekt sæson, med marginaler-
ne på vores side. Tak til alle i truppen og lederne 
omkring holdet”. 

Tak til trænerne Finn Hansson og Finn Nør-
gaard og klubbens mest trofaste holdleder Jørn 
”Jønne” Jacobsen.

Årets spiller blev Lenni Grønborg
Årets topscorer blev Flemming Holland.(20 
mål!!)
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Sommerfesten i oprykningens tegn

Julebanko med fuld gevinst

Vi indbød til festen og håbede, at 1.herres sikre føring kunne holde sæsonen ud så det blev en opryknings-
fest. Tilslutningen var god, selv om nogle glemte at møde frem. Der var kanon stemning og førsteholds 
truppen fik såvel mad og drikkevarer af klubben, som en tak for den fantastiske sæson. Det hævede hu-
møret yderligere og de øvrige deltagere fulgte godt med- ikke mindst spillerne fra Hancock, som blev flere 
i løbet af aftenen. En vellykket aften- som viser at medlemmerne kan bringes sammen og feste.

En ny tradition blev født i dec. 2015- KFBs julebanko. Vores ungdomssponsor Meny i Vermlandsgade 
havde givet 12 poser med steg, kaffe og vin. Hertil supplerede klubben med andre søde sager osv. Det var 
således nogle flotte præmier de heldige kunne tage med hjem. Husk banko til dec 2016.
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Med denne overskrift har vi i løbet af 2016 
kæmpet for mange foreningers eksistens.

For mange af os ledere af idrætsforeninger i Kø-
benhavn var det en kamp for klubbernes overlevel-
se. På bestyrelsens  og medlemmernes vegne deltog 
formand Finn Nørgaard livligt i debatten om bru-
gerbetaling og fremsendte breve til først DBU Kø-
benhavn, alle politikere i Borgerrepræsentationen, 
borgmesterkontorer og læserbrev til Amager Bla-
det. Desuden via dialog i formandsklubben og sam-
taler med andre klubber. 

Sagen er at Københavns Borgerrepræsentation 
tidligere i 2015 havde vedtaget, at der fremover 
skal betales for at anvende kommunens faciliteter 
så som fodboldbaner, idrætshaller, tennisbaner 
osv. I første omgang skal betales en  afgift på 150 
kr./ år for alle foreningernes aktive medlemmer 
der er fyldt 25 år og anvender kommunens facilite-
ter til træning og turneringskampe. Men det er 
planlagt, at denne brugerbetaling skal stige til 600 
kr. pr. medlem i de kommende år- som ville medfø-
re en  tilsvarende kontingentstigning, hvilket i de 
fleste berørte klubber vil betyde en kontingentstig-
ning fra 1.800 kr. til 2.400 kr. årligt- eller 33 % 
!!!!!!!!!!!!!!!!

Set  fra KFB og en række andre klubber var sel-
ve forskelsbehandlingen mellem klubberne dog det 
helt afgørende at kæmpe imod. For brugerbetalin-
gen er tilmed uens fordelt, alt efter om vores for-
ening har flere end 40% medlemmer under 25 år 
eller færre. Politikerne har nemlig besluttet, at 
klubberne som p.t. har flere end 40% medlemmer 
under 25 år IKKE skal afregne brugerbetaling 
mens alle andre klubber skal betale. En sådan  for-
skelsbehandling vil resultere i at et medlem på 25 
år i en klub skal betale 600 kr. mere hvert år end 
naboklubbens medlem over 25 år- selv om de spil-
ler på den samme bane, på samme kommunale 
idrætsanlæg. Det beyder en udansk forskelsbe-
handling, som deler foreninger op i et A og et B 
hold og mange klubbers eksistensgrundlag er plud-
selig forandret grundet politikernes forskelsbe-
handling. KFB vil blive ramt i løbet af nogle år og 
hvilke konsekvenser vil det få?

På sigt vil en række foreninger ( B holdet ) have 
færre og færre medlemmer grundet politikernes 
nye forskelsbehandling og i sidste ende være tvun-
get til at lukke. 

En anden konsekvens af de københavnske politi-
keres enegang vil udspille sig langs kommunens 
grænser, hvor en forening i Københavns Kommune 
skal betale 600 kr./år pr. medlem der er fyldt 25 år 
i brugerbetaling, mens naboforeningen i f.eks. 
Tårnby, Rødovre eller på Frederiksberg intet ken-
der til brugerbetaling for at anvende faciliteter. 
Det vil trække medlemmer fra de Københavnske 
foreninger over kommunegrænsen, hvilket vel ikke 
er politikernes plan? 

Efter at DBU København, DIF, DGI m.fl. er gået 
sammen og støttet modstanden mod brugerbeta-
ling- er det gået op for nogle politikere, at deres be-
slutning får store konsekvenser og er en dårlig sag 
i det kommende valgår. Kampagnen blev intensive-
ret i september og ved budgetforliget er den fremti-
dige brugerbetaling taget af bordet-    sikke en god 
nyhed for os alle.

Nogle gange hjælper det at kæmpe for en sag.
Lad os håbe at politikerne har lært noget i dialo-

gen med idrætten i København – så vi ikke stilles 
dårligere når alle er genvalgt og nye besparelser 
skal findes på kommende budgetter.

Uens brugerbetaling 
villle have lukket fodboldklubber

Længe leve KFB
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 Masters blev vippet af pinden
Efter at have vundet mesterrækken i begge halvdele af 2014 er det desværre siden gået en 
anelse tilbage for KFBs ældste fodboldhold.

Sæsonen 2015/16 blev en lidt blandet fornøjelse for 
KFBs Masters-hold. Via en tredjeplads, i forårets 
udgave af den bedste række, kvalificerede holdet 
sig til efterårets udvidede rækkke - fra seks hold til 
ni! KFB sluttede med 13 point. Elleve point færre 
end både Kastrup og Su. KFUM – hvilket fik be-
tydning for Mesterrækkens samlede to-års-regn-
skab, som er beskrevet længere nede her på siden!

Holdet kom dog rigtigt fint igen da 2015 sluttede 
med en fornem anden-plads til KFB. Blot fire point 
færre end Su. KFUM men to flere end forårets 
rækkevindere fra Kastrup, der endte som nummer 
fire denne gang – Frem fik kilet sig ind på tredje-
pladsen, et point efter KFB!

Således fik Su. KFUM og Kastrup delt 2015 mel-
lem sig efter KFBs dominans i 2014.

I foråret 2016 blev rækken atter delt i to og KFB 
”slap” for den direkte konfrontation med både Su. 
KFUM og Kastrup, der kom i den anden pulje. Su. 
KFUM vandt denne suverænt med otte point foran 
Sydhavnen og Kastrup. 

KFB lod dog intet tilbage at ønske i forhold til Su. 
KFUM fra den anden pulje; Kløver-holdet trak de 
fleste lange strå, i det spirende forår, og gik, som 
det eneste hold i de to puljer, turneringen igennem 
som ubesejrede! KFB vandt rækken med to point 
flere end Rødovre og Dragør på de næste pladser – 
ganske fornemt!

Dette fører os frem til præsentationen af det sam-
lede to-års-Masters-regnskab, som vi har valgt 
skal strække sig i  perioden fra- og med foråret 
2014 til- og med foråret 2016.

Denne periode placerer KFB som aldersgruppens 
næstbedste fodboldhold i København – kun overgå-
et af Su. KFUM – målt på opnåede point: 88 af 
slagsen blev det til; tre flere end Kastrup men en 
del færre end førerholdets imponerende 104!

Til gengæld har KFB vist sig som værende indeha-
ver af Københavns bedste offensiv: Fornemme 177 
scoringer blev det til; ti flere end Kastrup og fjor-
ten flere end Su. KFUM. 

Desværre har KFB lidt at arbejde med i forsvaret: 
Hele 118 kasser blev lukket ind, hvilket er intet 
mindre end 57 mål dårligere end Su. KFUM og 31 
ditto i forhold til Kastrup!

Sådan ser det ud: Masters M 7-mands - forår 2014 
– forår 2016:

 Målscorer: Point:
1. Su. KFUM 163 – 61 104
2. KFB 177 – 118 88
3. Kastrup 167 – 87 85

I skrivende stund er KFBs Masters-hold desværre 
blevet ramt af en del udfordringer (frafald af delta-
gere m.v.). Derfor er holdet faldet noget tilbage i det 
nye regnskab, men deltager dog stadig i den bedste 
række. Forhåbentligt bliver udfordringerne løst 
således, at vi i fremtiden atter vil se holdet med 
helt fremme i de kommende regnskaber!
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Vi har en rigtig hyggelig tradition i KFB. Vi invite-
rer en gang årligt alle vores passive medlemmer til 
at besøge klubhuset og møde andre tidligere hold-
kammerater og gamle venner. Der har været en 
god tilslutning til de forrige arrangmeenter og det 
samme var tilfældet i sensommeren 2015. 

Denne gang havde vi valgt at holde udgivelses fer-
nisering på vores flotte jubilæumsbog – KFB 25 år. 
Disse trofaste støttemedlemmer og stadig aktive 
hjælpere blev således de første til at modtage bo-
gen. 

Passive medlemmer  
til bogpremiere

Takkefesten samler ildsjæle

KFB har i foråret 2016 afholdt takkefesten for de 
der skaber rammerne for vores medlemmer. Det 
gælder bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlem-
mer, trænere, barvagter, ledere og faste hjælpere, 
rengøringshjælpere osv.
55 af vores trofaste frivillige var  inviteret og heraf 
mødte kun 18 op. De blev til gengæld forkælet og 
beværtet.

Det blev en aften ud over det sædvanlige. Klubben 
gav middag, som Kitty Jensen tilberedte.

Klubbens ukronede quizkonge, Finn Hansson, 
havde forberedt en musikquiz- som blev fremført 
på vores nye PA anlæg. Deltagerne på de to hold 
synes at spørgsmålene var temmelig svære- hvil-
ket en neutral observatør kan medgive. Kendte 
kunstneres B og C sider, fra 60’erne og frem var 
ikke nemt.

En hyggelig aften, hvor mange ildsjæle kunne nyde 
at være gæst i KFB.

1990

Statistik – holdfotos – 1. herrer gennem 25 år – og meget mere

Ungdom i KFB
Kvindefodbold KFB er også andet end fodbold

KFBs 
første

cheftræner

Kampen om Kløvermarken

KFBs 
nuværende cheftræner

KFB 25 år

Deltagerne grubler og hygger.

Quizkongen Finn Hansson.
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Op til den nye sæson har klubben indgået en 3 årig 
kontrakt, som vil komme alle medlemmer til gode. 
”Aftalen med Intersport indebærer at alle medlem-
mer får 10% rabat ved køb af alle ikke nedsatte 
varer”  fortæller formand Finn Nørgaard. Oveni 
får klubben en bonus for alle de køb vores medlem-
mer foretager. ” Vi er glade for at indgå en aftale 
med en lokal fodboldklub og ser frem til samarbej-
det med KFB og JOMA” siger Poul Valdbjørn bu-
tikschef i Intersport. ” Vi byder alle KFBs medlem-
mer velkommen og har et CIS-kort klar, som skal 
fremvises for at få rabat”. ” Vi glæder os til at ser-
vicere med fodboldudstyr og andre varer til KFBs 
medlemmer og deres familier”. Som et nyt tilbud 
vil Intersport have KFBs kampdragt hængende i 
butikken, så medlemmerne kan købe deres person-
lige kampdragt. Prisen for denne vil være yderlige-
re nedsat, da klubben giver et tilskud.

”Vores kamptøj vil fremover være delvist sponso-
reret af Intersport og tøjproducenten JOMA, hvil-
ket er en meget attraktiv aftale for os”. ” Vi hilser 
begge firmaer velkommen i vores klub” slutter for-
manden. 

Klubdragten købes hos 
tøjsponsor Intersport /Joma
Intersport i Amager Centeret er ny tøjsponsor for KFB. 

Formand Finn Nørgaard 
og butikschef Poul Valdbjørn.

Flot dragt 
– kun 325 kr.
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TAK TIL VORES

sponsorer:

Sponsor for KFBs Børne- 
og Ungdomsafdeling
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Glasfest

Resultater for klubbens hold
Serie 2, P4 15/16      1. senior
   K V U T Score P  
 1 KFB 26 19 4 3 73-35 61  
 2 PI Fodbold 26 16 4 6 73-40 52  
 3 Bk. Hellas 26 16 3 7 80-45 51  
 4 Bk. Stefan 26 13 5 8 49-41 44  
 5 Bk. Viktoria 26 12 4 10 49-40 40  
 6 Valby Bk. 26 11 6 9 51-60 39  
 7 Sønderbro Fight 26 11 6 9 66-63 39  
 8 FC Nyhavn 26 10 9 7 46-38 39  
 9 CBS Sport 26 10 2 14 53-69 32 
10 Bk. Hekla 26 7 8 11 46-59 29 
11 B.1960 26 7 4 15 34-52 25 
12 JIF Hakoah 26 6 5 15 55-73 23 
13 FC Sydhavnen 26 5 4 17 42-66 19 
14 FC Culpa 26 5 4 17 35-71 19

Serie 1, Kvinder. Forår
   K V U T Score P  
 1 ØKF 9 8 0 1 29-8 24  
 2 B.93 9 7 0 2 58-15 21  
 3 Fix 9 7 0 2 37-11 21  
 4 BK Skjold 9 5 1 3 22-17 16  
 5 FB 2 9 4 2 3 26-21 14  
 6 KFB 9 4 0 5 18-21 12  
 7 Heimdal 2 9 4 0 5 17-28 12  
 8 Fremad Valby 9 2 0 7 12-28 6  
 9 Valby 9 1 1 7 12-39 4  
10 Dragør BK 9 1 0 8 6-49 3

Quizvinder Nørgaard, mens Kenneth, Alex og Fryd blev toere.
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Serie 3, P8/11 Forår (P11)     2. senior
   K V U T Score P
 1 VLI 3 10 8 2 0 29-12 26
 2 Østerbro IF 3 10 7 0 3 25-20 21
 3 Fix 3 10 6 1 3 34-20 19
 4 Stefan 2 10 4 3 3 19-23 15
 5 FC Nyhavn 2 10 4 1 5 17-17 13
 6 KFB 2 10 3 3 4 20-23 12
 7 B.93 4 10 3 2 5 31-24 11
 8 Vestia 4 10 3 1 6 26-23 10
 9 Sønderbro Fight 2 10 3 1 6 16-26 10
10 FB 6 10 3 1 6 20-34 10
11 FC Sydhavnen 2 10 3 1 6 17-32 10

Serie 5, P18/22 Forår (P19)     Skinker
   K V U T Score P
 1 Kastrup 4 8 7 1 0 30-12 22
 2 Skjold 12 8 6 2 0 18-6 20
 3 Stefan 4 8 4 1 3 19-17 13
 4 FA 2000 10 8 4 0 4 17-18 12
 5 Østerbro IF 9 8 3 2 3 17-13 11
 6 Hellas 3 8 3 0 5 22-25 9
 7 Heimdal 5 8 2 1 5 13-23 7
 8 KFB 4 8 1 2 5 12-18 5
 9 FB 15 8 1 1 6 5-21 4

Serie 5, P18/22 Forår (P22)     Møn
   K V U T Score P
 1 FA 2000 12 9 7 0 2 32-18 21
 2 FB 12 9 7 0 2 39-16 21
 3 Fremad Valby 5 9 5 2 2 27-12 17
 4 Amager FF 3 9 4 1 4 29-19 13
 5 GVI 4 9 3 3 3 20-20 12
 6 KFB 3 9 4 0 5 18-29 12
 7 FB 11 9 4 0 5 12-23 12
 8 Skjold 10 9 3 1 5 16-24 10
 9 Valby 4 9 3 1 5 22-29 10
10 Arctos 2 9 1 0 8 15-40 3

Herre Senior M 7M Forår    Rangers
   K V U T Score P
 1 FB 11 10 0 1 56-16 30
 2 Brønshøj Bk. 11 9 0 2 56-28 27
 3 Sundby Bk. 11 7 0 4 35-25 21
 4 Fremad Amager 11 6 1 4 30-31 19
 5 KFB 11 6 0 5 33-27 18
 6 Nørrebro United 11 6 0 5 30-27 18
 7 Viktoria 11 5 0 6 19-19 15
 8 Føroyar 11 5 0 6 31-35 15
 9 Fremad Valby 11 5 0 6 32-38 15
10 FA 2000 11 3 1 7 25-41 10
11 CSKA Amager 11 2 2 7 25-39 8
12 Skjold 11 0 0 11 18-64 0

Herre Senior 2 7M Forår (P1)    Matti
   K V U T Score P
 1 Nørrebro Unit.4 8 8 0 0 42-12 24
 2 FB 4 8 4 1 3 25-23 13
 3 Pan Fodbold 8 4 1 3 27-32 13
 4 MY 8 4 1 3 17-22 13
 5 BK 10 8 4 0 4 25-21 12
 6 Heimdal 2 8 4 0 4 25-27 12
 7 KFB 2 8 2 2 4 11-16 8
 8 HB 8 2 1 5 17-28 7
 9 Vesterbro Allian. 8 1 0 7 18-26 3

Herre Senior 3 7M Forår (P6) Enhjørningens Hemm.
   K V U T Score P
 1 KFB 3 8 8 0 0 40-16 24
 2 AB Tårnby 8 6 1 1 30-20 19
 3 Vigerslev 3 8 5 0 3 28-5 15
 4 Søde Stjerne 8 4 2 2 16-11 14
 5 KB 2 8 4 0 4 27-23 12
 6 Vanløse 8 2 1 5 21-20 7
 7 Valby Bk. 3 8 2 1 5 27-38 7
 8 FB 10 8 1 1 6 21-40 4
 9 Vesterbro All. 2 8 1 0 7 17-34 3

Herre Senior 4 7M Forår (P1)
   K V U T Score P
 1 Sundby KFUM 9 8 1 0 36-13 25
 2 HB 5 9 7 0 2 31-15 21
 3 VLI 9 5 2 2 38-16 17
 4 KFB 6 9 5 1 3 22-20 16
 5 HB 4 9 4 2 3 26-19 14
 6 FA 2000 5 9 4 1 4 36-19 13
 7 Skjold 11 9 4 0 5 32-26 12
 8 KFB 7 9 3 1 5 18-21 10
 9 Fremad Valby 7 9 1 0 8 8-64 3
 10 Rikken (2) 9 0 0 9 9-43 0

Herre Senior 4 7M Forår (P2)  BS Brødre
   K V U T Score P
 1 Fremad Valby 6 9 7 1 1 29-13 22
 2 Kanariefugle FC 9 7 0 2 43-23 21
 3 KFB 8 9 7 0 2 39-26 21
 4 Brønshøj Bk. 2 9 5 0 4 54-46 15
 5 KB 4 9 3 3 3 36-33 12
 6 Pioneren 2 9 4 0 5 37-45 12
 7 Arctos 9 3 1 5 18-33 10
 8 KFB 9 9 2 2 5 23-27 8
 9 FB 11 9 2 0 7 15-34 6
10 Skjold 9 9 1 1 7 16-30 4
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Herre Senior 4 7M Forår (P3)
   K V U T Score P
 1 Skjold 12 9 9 0 0 58-14 27
 2 FC Randoms 9 8 0 1 55-18 24
 3 Byens Baglår FC 9 5 1 3 44-28 16
 4 Rødovre 9 4 2 3 31-27 14
 5 Pioneren 3 9 4 1 4 15-22 13
 6 FC Nyhavn 9 3 3 3 25-23 12
 7 KFB 10 9 2 3 4 25-44 9
 8 KFB 4 9 2 1 6 16-41 7
 9 Amager FF 4 8 1 0 7 6-36 3
10 FA 2000 4 8 0 1 7 6-28 1

Herre Senior 4 7M Forår (P4)   SEB
   K V U T Score P
 1 Nørrebro Unit. 9 8 7 1 0 62-8 22
 2 NI 8 6 0 2 36-8 18
 3 Olympia 1921 8 6 0 2 18-19 18
 4 Amager FF 3 8 5 1 2 46-16 16
 5 Sønderbro Fight 8 4 0 4 23-37 12
 6 KFB 5 8 3 0 5 22-32 9
 7 KFB 11 8 2 0 6 22-25 6
 8 Vanløse 2 8 1 0 7 10-39 3
 9 AIK.Frederiksh.2 8 1 0 7 10-65 3

Herre Senior 4 7M Forår (P5)
   K V U T Score P
 1 Rikken (1) 9 7 1 1 33-14 22
 2 Stefan 9 6 1 2 45-20 19
 3 Bk. Heimdal 9 5 2 2 23-14 17
 4 Husum Bk 9 5 1 3 29-13 16
 5 Deportivo Montec. 9 5 1 3 27-16 16
 6 HBE 2 9 4 1 4 19-23 13
 7 Sønderbro Fight2 9 3 0 6 19-41 9
 8 Team 2. Sal 9 2 2 5 18-28 8
 9 TKC 9 2 0 7 18-43 6
10 KFB 9 1 1 7 11-30 4

Old Boys 2 7M Forår (P1)
   K V U T Score P
 1 KFB 8 6 1 1 32-18 19
 2 NB 99 8 6 1 1 25-13 19
 3 Hvidovre IF 8 5 0 3 21-16 15
 4 Fremad Valby 8 4 0 4 40-24 12
 5 Tårnby FF 8 4 0 4 22-30 12
 6 Vanløse 3 8 3 1 4 43-31 10
 7 TKC 8 3 0 5 20-30 9
 8 Hekla 8 2 2 4 21-24 8
 9 Brønshøj Bk. 8 0 1 7 24-62 1

Super Veteran 1
   K V U T Score P
 1 Kastrup/AB Tår. 18 14 2 2 63-20 44
 2 KFB 18 11 2 5 37-34 35
 3 B.1903 18 11 1 6 58-28 34
 4 Dragør Bk. 18 11 1 6 52-25 34
 5 B.93 18 9 2 7 51-42 29
 6 Valby Bk. 18 7 2 9 43-51 23
 7 FA 2000 18 7 2 9 34-51 23
 8 B.1908 18 7 0 11 37-56 21
 9 Østerbro IF 18 3 3 12 19-57 12
10 Espergærde IF 18 1 3 14 23-53 6

Masters M 7M Forår (Mester 2)
   K V U T Score P
 1 KFB 7 5 2 0 27-11 17
 2 BK Rødovre 7 5 0 2 37-14 15
 3 Dragør Bk. 7 5 0 2 30-8 15
 4 Vanløse 7 4 1 2 17-13 13
 5 Herstedøster IC 7 3 1 3 13-19 10
 6 Sønderbro Fight 7 3 0 4 12-22 9
 7 B 1960 7 1 0 6 8-35 3
 8 BK Frem 7 0 0 7 4-26 0

Oscar Egestorp og Casper Krandorf.

Emil Egestorp og David Birk.
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August 2016 er vi:
  25 Ungdomsspillere.
390  Seniorer og gammelmandsspillere, samt 

flagfootballspillere.
  67 Passive og æresmedlemmer.

KFB Organisation 2016.
Bestyrelsen
Formand Finn Nørgaard
Kasserer Rene Schrøder
Bst. medlem Finn Hansson
Bst. medlem Aslan Celik
Bst.Medlem Ubesat p.t.

Hold/bane/kampudvalg: 
Ole og Brita Nygaard.

Ungdomsudvalg:
Michael ”Børge” Jensen, Aslan Celik og Finn 
Hansson.

Seniorudvalg: 
Casper Krandorf, Jamal Johannesen, Finn Nør-
gaard, KFB Support

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

Trænere og ledere:
1.senior træner Kim Aamodt
1.senior ass. træner John Gadalla
Kampholdleder p.t. ubesat

Kvindeholdet trænere   
Jonas Jensen og Christian Hansen
Kvindeholdet, kontakt
Kenneth Parbst

2.senior træner
Andreas Petersen
Holdledere
Ole og Brita Nygaard

3.senior, Skinkerne Jesper Rydland
4.senior, Møns mestre Magnus Hagman
5.senior, BS Brødre Gustav Hansen

7 m, senior mester, Rangers Dennis Gydesen
7m, senior 2, Matti Matti Ben Porat
7m, senior 2, Enhjørningens H.  Victor Petersen
7m,senior 3, Sammenholdet Pelle B. Ekelund
7m, senior 3, Hancock  Christoffer Bjerregaard 
7m, senior 4, DDB  Peter Michael Seestedt
7m, senior 4,  Sebastian Strandvold
7m, senior 4, HAP  Christian Frederiksen
7m, senior 4, ASA  Valdemar Henriksen
7m, senior 4,  Jan Thomsen
7m, Senior 4, Lucas  Lucas Pedersen

Børneafdelingen 
Finn Hansson og Aslan Celik

Gl. mandsafdelingen
7m, Old Boys 1 Niklas Jønsson
Superveteran 1  Finn Hansson og Finn Nørgaard
7m, Masters, mester Morten “Mis” Kristoffersen 
 og Finn Nielsen

Flagfootball
Eva Duberg Nielsen 

Bordtennis
Jan Foli

Webmastere
Rene Schrøder, Michael Børge Jensen og Mathilde 
Nørgaard Denning

Klubhusvagter 
Claus ”Walter” Frederichsen, Carl Otto ”Nan” 
Rasmussen, Maybritt og Henrik ”Rus” Jacobsen,  
Rene Schrøder, Allan ”Mus” Sørensen, Bjarne 
Nielsen og Kitty Jensen.

KFB Support  
Jens, Henrik ”Rus” og Maybritt Jacobsen

Statistik for KFB



Tillykke 1. senior

Sponsorer for 1. Senior


