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Forord

Vi er glade for at udgive årbogen for KFB 2010- 2011. 
Bogen giver os mulighed for at fortælle om vores klubliv og de mange positive ople-
velser, som vi medlemmer har glæde af.
Med bogen vil vi også gøre opmærksom på den store frivillige indsats, som mange 
medlemmer bidrager med i det daglige klubliv. KFB bygger på en aktiv deltagelse af 
mange medlemmer og venner. 
I perioden er der sket fremskridt i vores klub, idet udbygningen af klubhuset er færdig-
gjort, nye årgange er opstartet, kvindefodbold igen er kommet på vores program, nye 
udvalg er etableret og en spredning af ansvar og kompetencer er gennemført. 
Vores 1. hold har konsolideret sig i serie 1. 
Vi havde en særlig fælles oplevelse i forbindelse med vores 20 års fødselsdag i oktober 
2010, med overvældende deltagelse.
Vi vil gerne takke de trænere og ledere, som har sendt indlæg til denne bog. Det er en 
glæde at læse jeres bidrag, som vidner om, at godt kammeratskab og fælles oplevelser 
er det bærede element i KFB.
Vores hjemmeside udvikles og redigeres af Kim Schwaner, der savner indlæg fra med-
lemmerne. Adressen er www.kloevermarkenfb.dk 
Her findes oplysninger om klubben og yderligere omtale af de mange aktiviteter som 
tilbydes.

God fornøjelse.

Udgivet af KFB
Kløvermarkens Forenede Boldklubber.
Kløvermarksvej 56, 2300 Kbh. S.
Bogen er trykt i 200 eksemplarer og findes på hjemmesiden.

Redaktion: Finn Nørgaard (ansv.), Søren Schæffer
Fotos: Redaktion, trænere og holdledere, Michael Jensen, Finn Hansson og Anita
Forside:  Glade medlemmer til vores 20 års fødselsdags fest   
Bagside:   1. senior i koncentreret indsats i serie 1
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Senest nyt i KFB sommer 2011

Sportsligt
Vores 1. senior  har stabiliseret sig i serie 1 og har hævet sit spillemæssige niveau og 
tilhører nu rækkens øvre halvdel. Vi er optimister forud for den nye sæson, idet trup-
pen er intakt og enkelte nye spillere er kommet til. Vi tror på en topplacering for hol-
det, såfremt fokus fastholdes på det spillemæssige i hver kamp og der udvises stabilitet 
ved træningen.
Staben bag holdet, Kristian Ring, Dennis Sørensen og Ole Rock Nielsen besidder man-
ge kompetencer og udgør en meget engageret enhed.

2. holdet mærker, at modstanden i serie 3 er hård og der er brug for megen fysik og 
en del erfaring i seniorfodbold for at begå sig. Holdet udvikler sig med David Friborg 
som spillende træner og Ole Nygaard som den erfarne holdleder på sidelinjen.
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3. senior med de mange unge spillere  trænes fortsat af Denis Junior Sørensen og er ved 
at vænne sig til seniorfodbolden. Spillerne har god teknik og hurtighed, hvilket kan 
bære dem langt.
4. senior/oldboys er til stor glæde for os opstartet i efteråret. Vi håber at såvel nye, som 
tidligere spillere vil melde sig til dette kommende oldboys hold. KFB har et klart ønske 
om at seniorspillerne naturligt kan fortsætte i vores klub i gl.mands afdelingen.
Vores 7 m hold fungerer som lukket hold og organiserer sig selv, hvilket gør dem  af-
hængige af egen tilgang og fastholdelse.  Desværre har 2 af holdene i sommer opgivet 
at samle nok spillere og er ophørt i KFB.
Søren Stolles 7 m hold er virkelig stærkt og var i sidste sæson i pokalfinalen og tæt på 
oprykning til mesterrækken. 
Kvindeholdet er med i turneringen og træner 2 gange om ugen. Det ser nu ud til at 
lykkes at samle en bredere trup, som dog kan vise mere stabilitet til træner Tommy 
Thomsens samlinger.
Gl. Mands afdelingen i vores klub klarer sig virkelig godt på banerne, og absolut ligeså 
i det sociale liv i klubben. Nævnes kan det at superveteranafdelingen arbejder godt 
sammen om de 2 hold og udgør i 2011 en af Københavns stærkeste. 
I ungdomsafdelingen har vi en række engagerede trænere og hjælpere, som trofast 
samler drengene til træning, stævner og kampe. Godt kammeratskab prioriteres højt. 
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Nye yngste årgange er opstartet her i slutningen af foråret. Efter forarbejde af sports-
udvalget og bestyrelsen er en ny afdeling U6 etableret. Peter Jacobsen fra Superveteran 
er træner. Vi er glade for at byde de yngste drenge og piger velkommen i KFB.

Lacrosse er igen blevet DANMARKSMESTER, på Kløvermarken. Tillykke og tak for et 
flot arbejde af lederne Andreas Fønns og Kristian Schweitzer og Ronnie Mathiessen. 
Håndboldafdelingen med to hold, er efter en hård sæson gået i tænkeposition omkring 
fremtiden, da flere spillere er holdt op. 

KFB’s  Klubhus og arrangementer
Vores klubhus er udbygget med stort aktivitetsrum og kontor, samt større 
overdækket terrasse. I sommer udførte frivillige medlemmer flisefortorv bag huset til 
materielcontaineren, ræk-værk om terrassen blev etableret og vinduer blev malet m.v. 
Tak til de medlemer som igen mødte frem og udførte dette arbejde. Klubhuset er vores 
største aktiv og alle må være med til at passe på det. En kreds af trofaste barvagter 
holder åbent og handler ind m.v. og skaber hygge i huset. Andre frivillige rengører og 
holder huset vedlige, samt udbygger. Hermed en stor tak til jer alle.

KFB support er dannet af brødrene Jens og Henrik Jacobsen med familier. Formålet er  
at styrke opmærksomheden omring 1. holdets kampe og skabe mere liv på sidelinjen 
til støtte for holdet. Support har afholdt flere brunch og 1. holds kamp-arrangementer. 
Ren luxus for os deltagere. Spillerne værdsætter også støtten.

Hilsen bestyrelsen i KFB
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Familiedag 2010

Søndag d. 29.08.10  havde alle ungdomsspillere, deres familie og børn af medlemmer 
mulighed for at komme over i klubben og deltage i familiedagens aktiviteter.

30 drenge og piger 
mødte frem. 

Dagen startede med 
stafetløb mellem de 4 
hold, med forskellige 
sværhedsgrader, b.la. 
skeløb, drible i slalom 
m.v.

Ved præcisionsspark 
kunne holdkammerater 
vise hinanden,  hvor-
dan man skal sparke til 
en bold (og ramme).
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Klubben gav alle frokost og noget at drikke. Pitabrød med fyld var et populært måltid.
Efter frokosten var der tid til en fodboldturnering, hvor alle kunne udfolde sit talent. 
Der blev arbejdet hårdt på banen og spillelysten var stor. 

Som afslutning på denne aktive 
dag kom den sidste disciplin, 
boldduel.

Her spilles en mod en  til den 
der først når 2 scoringer. 

Holdkammerater kæmpede 
hårdt for at vinde en sejr til 
holdkonkurrencen. 

Tak til alle deltagere og arrangørerne, som brugte en dag til glæde for børnene.

Nørgaard
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Klubhusbyggeriet færdiggøres- tak for hjælpen

I efteråret var der en del medlemmer,  som gjorde en indsats for at færdiggøre udbyg-
ningen af vores klubhus.

Udbygningen af klubhuset startede i foråret 2010 og inden sommerferien var den ind-
købte skurvognspavillion placeret på støbte fundamenter. 
I sommerperioden blev sammenbygningen med vores eksisterende bygning udført.
Vi vil hermed takke Jesper Rasmussen for at give proffessionel hjælp og en frivillig ind-
sats. Andre af vores medlemmer hjalp til med gravearbejde, beklædning af hus, æn-
dringer af vægge m.v. 

Åge Hansson, John Apitz og Fido i gang med vægplader
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Et gennemgående team bestående af Bo Høyer, John Apitz, Fido, Nørgaard, Aage Hans-
son, Leo Hansen, Jan Foli, Ole og Brita Nygaard, Bjarne og Kitty Jensen har gjort bygge-
riet betalbart via en stor, frivillig arbejdsindsats.

Andre har ydet et væsentligt bidrag i form af arbejdshjælp eller skaffet udstyr, Claus 
Walter, Nan, Henrik Bruun, Dion Wind, Jon, store Hans, Helge Weirum, Kenneth 
Parbst og Torben Aggerholm.

Særlig skal også nævnes at Jesper Rasmussen har sponsoreret en del af overdækningen 
og at David Friborg har sponsoreret og udført dele af fliseterrassen med hjælp fra 
Jacque.

Det er ligeledes en glæde at vores trofaste hold og medlemmer fra supermasters, 
superveteran og veteran 1 (2010)  har indsamlet penge på deres hold  og doneret et 
væsentligt beløb til udbygningen.
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Vi fejrede færdiggørelsen med manèr ved vores fødselsdagfest.
Tak til alle som har bidraget til at gøre udbygningen mulig.
  

Nørgaard
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KFB holder 20 års fødselsdag

Årets største og mest glædelige begivenhed i vores klub var den måde vores 20 års 
fødselsdag blev fejret.
Vi anslår at mere end 200 medlemmer og venner var i klubhuset i løbet af fødselsdagen 
d. 02.10.2010, mens 105 deltog i aftenens middag.

Dagens bød på morgenbord 
hygge, tale og åbning af ud-
stillinger om  moderklub-
berne Sylvia, Standard, 
Lejerbo og KFB.
Samtidig blev tilbygningen 
indviet.
Der var kampe med 1. se-
nior og veteran 1 – begge i 
turneringskamp imod 
Dragør.
2 oppustelig baner var 
populære hos børnene.

Der blev budt på 
fri bar og gratis 
sandwich hele 
eftermiddagen.
Aftenen startede 
med at klubben 
gav middag til 
alle interesseret 
medlemmer.
Senere fulgte taler, 
musik og fest.

70 medlemmer og venner mødte frem til morgenbordet. Der var en god stemning 
fra starten, med enkelte anekdoter og åbning af udstillingerne om moderklubberne. 
Torben Aggerholm, Steen Granit Sørensen og Kenneth Parbst stod for morgenmaden til 
alles fulde tilfredshed. Således kom festdagen perfekt i gang.
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I ugerne op til fødselsdagen bredte sig en forventningsfuld  stemning, blandt os ledere 
og medlemmer, om at denne dag ville blive noget særligt. Det blev den, dels grundet 
det spændende program, dels grundet stemningen og de mange deltagere. 
Mange stod bag denne fest, dog ikke mindst Andreas Niebe, Ole og Brita Nygaard, 
Dion Wind og Finn Nørgaard, som var koordinatorer og drivkraften.

1. holdet bidrog med at opstille telt, sørge for borde og stole, samt opdækning, 
musikanlæg, samt tog flere barvagter om aftenen/natten. Det var en fornøjelse med 
denne hjælp fra Lasse, Anton, Mersebak, Niebe, Dennis, Ole Rock, Simon m.fl.

 

Ungdomsspillerne og deres venner var hele dagen og aftenen i gang på de 2 oppuste-
lige fodboldbaner. Ungdomsformand Dion Wind og Leo, Bo, Henrik Bruun, samt Jon 
havde opstillet banerne og så var der fuld aktivitet. 
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Fra middagstid og ud på eftermiddagen var der åbent hus og fri bar, hvilket mange 
nød. Nogle af vores ældre medlemmer tilberedte flere hundrede sandwich i køkkenet 
og passede baren. Her så vi Ole Thorup, Umi og John Apitz, Fido, Helge Weirum, Ole 
og Brita Nygaard, Jan Foli m.fl.
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Fortælling af moderklubbernes historie, som blev udstillet på dagen var skrevet og ud-
valgt af Jens Jacobsen vedr. Lejerbo, Ole og Brita Nygaard, samt Kim Lykke vedr. 
Standard. Andreas Niebe samlede stof og tekst om KFB, mens Finn Nørgaaad havde 
udvalgt højdepunkter om Sylvias historie. 
Disse udstillinger udbygges og gengives på vores hjemmeside og er således foreviget. 
Der var mange gensyns glæde ved at betragte fotos med tidligere ledere og holdkam-
merater.

Alle var indbudt til gratis middag i klubhuset, med en lækker menu, som Kristian Ring, 
Andreas Niebe, samt bror og svigerinde stod for. Pia Jacobsen, Connie Andersen, Brita 
og Umi Apitz var super hjælpere i køkkenet og stod for den flotte salatbuffet.
Claus Walter og Carl Otto Nan, samt Maibrit havde indkøbt alt hvad der var brug for, 
med hjælp fra Finn Jacobsen.  

105 medlemmer og venner deltog i middagen. 
Formanden holdt en tale og takkede mange af de medlemmer som tegner klubben i 
disse år, såvel trænere, holdledere, ledere og hjælpere.
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Ud på aftenen og natten var baren bemandet af feststemte medlemmer  heriblandt 
Ronnie Mathiessen, Kim Lykke Pedersen, Klaus og Anthony. 
Vi vil også takke de der ryddede op og gjorde rent dagen efter (Maybrit, Ulla, Dion 
Rock Ole m.fl.).

Til Alle medlemmer takkes for en uforglemmelig dag, hvor vi var sammen og hyggede 
os i vores ”nye” klubhus.
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Debatmøde om udvikling af KFB – struktur og udvalg

Bestyrelsen indbød i nov 2010 alle medlemmer til et åbent debatmøde omkring udvik-
lingsmulighederne i vores klub.

I bestyrelsen havde vi i flere måneder drøftet en ny struktur og nye udviklingsområder. 

Et seminar sammenholdt vores forslag til konkrete tiltag. Tankerne havde vi drøftet 
med klubbens sportslige ledere og ungdomstrænerne, som var positive over for de nye 
tiltag.

På debatmødet præsenterede bestyrelsen en sammenhængende plan, som vil give en 
større uddeligering af opgaver og ansvar, samt inddrage flere perspektiver og medlem-
mer iklubbens aktiviteter.

Ønsket er at udvikle klubben, udvide vores tilbud til de forskellige aldersgrupper, del-
agtiggøre flere medlemmer og skabe en bedre kommunikation.
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Struktur
Ledelsesstrukturen i klubben er nu synliggjort og organisationen er enkel og består af 
få udvalg.
Bestyrelsen- med delarbejdsområder for hvert medlem.

Sportsudvalg, som dels administrerer holdene og fordeler baner m.v., samt opsøger og 
udveksler viden med henblik på udvikling af trænere og spillere, samt vores rammer.

Ungdomsudvalg med fuld økonomisk kompetence. Ungdomstrænere og ledere tager 
intiativer og har budget hertil. I klubben har vi et stort ønske om en årlig week end lejr 
for ungdomsafdelingen, da vi ved at det vil betyde rigtig meget for sammenholdet og 
tilhørsforholdet til KFB.

Aktivitets netværk -– med repr. fra alle hold, har til mål at finde en bredere kreds af 
medlemmer, som kan bidrage ved aktiviteter og arrangementer til fælles glæde.

Ad-hoc udvalg. En række navngivet medlemmer har meldt sig som hjæpere ved en 
eller få opgaver årligt. Bestyrelsen hjælper med kontakt mellem disse medlemmer og 
arrangører.

Klubhus drift og vedligeholdelse.En gruppe af medlemmer har faste ugevagter i klub-
huset og sælger drikkevarer og laver ind imellem mad til medlemmerne. En række 
medlemmer forstår vedligeholdelse af vores hus, samt forbedrer dette og rengører 
ugentligt. Alt er ulønnet og frivilligt.

Det blevet godt møde, med en god gennemgang og efterfølgende drøftelse af oplæg-
get. 

Årskalender med de planlagte fælles arrangementer blev fremlagt. 
Tilmed med ansvarlige hold for, hvert tilbud. 

Bestyrelsen vil takke alle som deltog i mødet og var inspirerende debatører.
Det er afgørende at høre jeres mening og ideer omkring klubbens drift.

Hilsen bestyrelsen
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1. senior stabiliserer sig i serie 1

Vores 1. hold har i en del år resultatmæssigt  befundet sig i bunden af serie 1. Sidste 
sæsons afslutning gav dog holdet en klar fornemmelse af at kunne gøre en god figur 
i serie 1. Holdet har i dag mange gode spillere, som nok enkeltvis kan begå sig i Kø-
benhavnsserien. Men kan truppen hæve sig et niveau i fællesskab, såvel træningsmæs-
sigt, taktisk, mentalt og spillemæssigt???

Sæsonen 2010-2011 startede fornuftigt, men mange uafgjorte kampe resulterede i at 
holdet i stillingen ikke rykkede opad og midt i efterårssæsonen lå holdet i bunden. 
Nu fulgte flere nederlag og en fastholdelse i bunden. Afslutningskampen mod Hekla 
skulle vindes, hvilket den blev og vi havde lidt luft til en nedrykningsplads.
Holdet var fint med i mange kampe, men resultaterne var ikke prangende og holdets 
mentale styrke kunne forbedres.

1. senior:  Stående fra venstre. Tr.ass Dennis Sørensen, Sandro Michael Anthony, 
Nicolai Mersebak, Jacques Gjøl, Thor Nielsen, Jesper Rasmussen, Jacob Ørnbøll, 

Tobias Sørensen, Andreas Niebe og træner Kristian Ring.
Siddende fra v. Lucas Olsen, Lennert Schultz, Stefan Monberg, Anthon Johansen, 

Simon Hansen og Daniel Kristiansen.
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Vinterens arbejde med truppen gav den seriøse trænerstab med Kristian Ring, Dennis 
Sørensen og Ole Rock tro på at forårssæsonen kunne bringe bedre resultater. 
Spillerne havde i vinteren en længere periode til at komme i form, arbejde med det 
taktiske og afprøve nogle nye emner og flere af de unge spillere.

Holdets indsats i foråret blev en positiv oplevelse at følge. Spillerne troede på egne ev-
ner og der blev arbejdet hårdt i alle kampe. Topholdene Kastrup, Tårnby  F.F., Dragør, 
FA 2000 og Sundby m.fl. var store udfordringer, men vores hold kunne sætte sig ekstra 
op og var fint med, dog uden at kunne vinde. 

 

Holdet vandt dog over bundholdene og fik også en del point imod midterholdene, hvil-
ket gav os en hæderlig 7. plads. 

Jeg synes at holdet i forårssæsonen har hævet sig et halvt niveau og tilhører midter-
gruppen i rækken. Denne udvikling er meget positiv og må give spillerne yderligere 
gejst.

Kan vi hæve vores niveau lidt mere og samtidig udvise stabilitet, ja så vil vi i år spille 
med i toppen af rækken. Det vil kræve hårdt arbejde, en yderligere prioritering af træ-
ning og kamp, samt en fastholdelse af mental balance.
    Nørgaard

Michael Anthony i nærkamp
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2. senior

Vi har tiltro til at denne trup vil danne et rekrutteringsgrundlag for 1 senior, samtidig 
med at holdet skal fungere som et egentligt hold med en fælles hold følelse og lyst til at 
arbejde sammen, for at skabe resultater.

Bo Høyer har ført stammen af unge spillere igennem ungdomsårene, med fin succes. 
Denne gruppe har således et stærkt sammenhold og en fin klubånd. Mere erfarne 
spil-lere, såvel tidligere 1. holds spillere som nuværende seniorspillere omkring 1 holdet 
udgør de rutinerede kræfter, som er så vigtige i kampene.

Nu er den tidligere 1. holds kæmpe David Friborg blevet spillende træner for holdet, 
hvilket kan bringe nye perspektiver og måder at gribe tingene an på til holdet.  
Kapaciteter som Ole og Brita Nygaard er bag holdet som holdledere og støtte.

Der arbejdes fint til træning og mødefrekvensen er tilfredsstillende. Det taktiske system 
er nu sammenfaldende med 1 senior, men kan stadig optimeres. 
Det er blevet naturligt at 1.  holds spillere,  som står over, vil give den en skalle  og kæm-
pe for dette 2. hold.
Der fightes godt i kampene, hvor træner Friborg opildner gutterne og går forest.                                             

Nørgaard

Klaus og Tim forsøger at få bolden væk
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Nye hold i voksenafdelingen

I KFB får vi jævnligt henvendelser fra grupper og hold som gerne vil spille fodbold i 
klubben og i en organiseret turnering.
Vi ser som udgangspunkt positivt på disse henvendelser og sportsudvalg og bestyrelse 
tager gerne en snak om mål og betingelser. Således fik vi i 2010-2011 hele 3 nye 7 m hold 
yderligere. Med hurtigt forarbejde af sportsudvalget og god flexibilitet fra DBU Køben-
havn er det hver gang lykkedes at skaffe en plads i en forestående turnering. 
Vi håber naturligvis, at de nye hold og spillere vil synes godt om at være i vores klub 
og med tiden vil integrere sig i klublivet. Gevinsten for os er at få nye medlemmer, 
skabe dynamik i voksenafdelingen og evt. tilgang til vores åbne hold.
Vi fortæller holdene at der skal være et minimum af betalende spillere for at danne et 
hold og at kontingentet skal betales som betingelse for at spille. Kamptrøjer, bolde og 
dommerydelse kan vi tilbyde. Men ellers kan vores faciliteter nydes.

For de lukkede hold vil man kunne deltage i turneringer, i velordnede rammer, få glæ-
de af den store viden om københavnsk fodbold som vi har i KFB. Herudover kan vi 
tilbyde et dejlligt klubhus og mulighed for træning sommer og vinter.
Hvis det kniber en gang med at stille hold, kan vi hjælpe.

KFB på universitetet

Overskriften lyder måske overraskende for flere?
Vi fik en henvendelse fra festarrangører fra Københavns Universitet, som lød interes-
sant. På et indledende møde blev det klart at vi ville arbejde for at hjælpe til ved årets 
Melodi Grand Prix- fest. 400 deltagere i en hal, med masser levende musik, konkur-
rencer, god stemning og fest. KFB skulle stå for al indkøb, tilrigning, salg og oprydning  
af drikkevarer og evt. noget spiseligt.
I månederne op til festen i marts 2011, havde KFB en yderst kompetent planlægnings-
gruppe, som også ville gennemføre opgaven. 

Vi vil her bringe en stor tak til Superveteran holdet og til Søren Stolles hold, med Kim 
Lykke, Morten Mis, Thomas Stolle og Finn Jacobsen i spidsen for jeres kæmpeindsats.
Holskammerater og koner m.v. var også med og udgjorde en kompetent stab.
Walle var en sikker chauffør med hjælp af Nan.
I klubhuset var vi flere medlemmer med køkkenchef Kitty Jensen i spidsen, som 
fremstillede ikke mindre end 1000!!!!! Sandwich til at sælge ved festen.
Vi fik et godt bidrag til klubben via denne indsats og håber at der næste år kan skaffes 
frivillige til at tage en tørn igen.
Tak til alle for jeres bidrag. 
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Kvindefodbold igen i KFB

I bestyrelsen var vi klar til at prøve med kvindefodbolden igen. Tidligere var der stær-
ke hold i Lejerbo og KFB regi, med en placering i Københavnsserien som toppen. 
Kvinderne havde tidligere beriget klublivet såvel organisatorisk, spillemæssigt og 
socialt. 

Da vi fik en henvendelse via en af vores 1. senior spilleres kæreste om at en gruppe 
piger ville danne et hold, var vi hurtige med at sige ja.
Vi var så heldige at Tommy Thomsen (TT) fra starten gik ind og tilbød sig som træner 
for et kvindehold.
Det har været krævende at få truppen samlet og udvidet, men vi har hele tiden troet på 
det og Tommy har været fantastisk i denne svære fase.
Nu trænes der 2 gange om uge og spilles kamp.

Andre kvinder som er interesseret må meget gerne melde sig til Tommy og høre om 
holdet og programmet.
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U6 nye årgange opstartet

I bestyrelsen har vi før taget initiativ til at opstarte nye yngste årgange.
Nu ville vi have nye børn i gang og var så heldig at Peter Jacobsen fra superveteran var 
klar til at være tovholder og træner for det nye hold.

Vi indrykkede annonce i Amager Bladet og ophængte info i Netto og andre butikker i 
lokalområdet. Sportsudvalget forestod dette indledende arbejde. På vores åbne dage kom 
der heldigvis i alt 10 familier, med drenge og piger som gerne ville prøve fodbolden. 
Søskende var også med i legen, hvis de havde lyst.

Efter de planlagte samlinger, hvor børnene legede og vi snakkede med forældrene, 
stod det klart at alle var interesseret i at fortsætte. I sommeren 2011 fortsatte vi med at 
mødes og nu er børnene stadig aktive og spiller kampe.
Hermed en stor tak til Peter Jacobsen for det flotte arbejde.

Velkommen til alle familier.
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U8

U8-holdet har i 2010/2011 har haft en rigtig god sæson hvor vi har haft en løbende 
tilgang af spillere som alle udvikler sig rigtig godt. 

I efteråret 2010 måtte vi sige farvel til en del spillere som følge af at U9 holdet gik i op-
løsning, men efterfølgende fik vi heldigvis rigtig mange nye U8 spillere ind på holdet. 
Der blev trænet rigtig hårdt og godt med de nye spillere i vinterperioden i Prismen, og 
da vi endelig kom ud på græs havde vi en rigtig bred årgang dygtige fodboldspillere 
som var helt klar til kampe og stævner.  

Vi stillede op med to 5-mands hold til KBU turneringen. Turneringen har i år ikke væ-
ret niveauinddelt, så vi har forsøgt at stille med to nogenlunde lige stærke hold i de to 
puljer. Vi har skiftet lidt rundt på holdene så alle har spillet sammen med alle i løbet af 
året, og udviklingen såvel som resultaterne har været rigtig fine. Samlet har de to hold 
spillet 32 turneringskampe i foråret: 17 vundne, 8 tabte og 7 uafgjorte og en målscore 
på 83:46 er resultatet af de mange gode kampe hvor drengene har spillet og kæmpet 
rigtig flot. 

U8 hold 1. Drengene er fra venstre - Malek, Benjamin, Walid, Aske, Anton, Luis, Robert,     
samt træner Jeppe Tjikøb.
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Derudover stillede vi op med to 7-mandshold til Sommerland Sjælland stæv-net. Her var 
stævnet niveauinddelt og vi stillede med et A og et B hold som begge klarede sig rigtig 
flot på den kæmpestore bane. A-holdet vandt 2 kampe og spillede en uafgjort, mens 
B-holdet spillede 3 meget spændende uafgjorte kampe. Til trods for dårligt vejr havde 
vi en dejlig dag i Sommerland Sjælland hvor alle spillere og forældre fik lært hinanden 
lidt bedre at kende.

I næste sæson vil vi igen stille med to 5 mandshold til KBU-turneringen, denne gang er 
turneringen dog niveauinddelt og vi vil stille med et A og et B hold.

Vi har nu en god bred trup med 20-25 jævnbyrdige og dygtige spillere, humøret er al-
tid højt og opbakningen fra børn og forældre er fremragende. Vi ser derfor frem til at 
fortsætte udviklingen med de herlige drenge som fra efteråret 2011 hedder U9 holdet.

 

U8 hold 2. Drengene er  fra venstre Christoffer, Bertram, William L, Oliver, William E,   
William H, Frederik. Træner Lars Martin Søderlund.

Simon & Jeppe
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Årgang 2000 (U11)

Så er det første år gået, hvor jeg har været træner i denne årgang sammen med Peter. 
Det var spændende at komme til den årgang, som jeg havde fulgt da Janus spiller i den 
årgang.

Man må sige at holdet ikke tidligere har vundet mange sejre, men vi fik struktureret 
træningen. Det sammen med tilgang fra en del spillere, har i disse to halvsæsoner givet 
en del sejre, og faktisk ikke specielt mange nederlag. Det bedste det hele er at der et 
rigtigt godt sammenhold, også selvom vi nu er tæt på 30 spillere. Drengene er også er 
begyndt spille sammen på den måde vi gerne vil have dem til at spille på, med meget 
bredde på holdet.

Der er selvfølgelig plads til forbedring, og her det forsvarsmæssige hvor vi er lidt bag-
ud. Alle spillere på holdet vil gerne frem på banen, og det er positivt, men det koster 
noget bagud fordi vi så ikke er plads. Desuden skal vi også prøve om vi kan spille vo-
res angrebsspil endnu hurtigere. Det vil give os mange flere chancer og sætte vores 
modstandere under endnu mere pres.

I efteråret 2010 havde vi 7-mands hold med i U11, og et 5-mands U10 hold, da vores 
trup består af spillere født i 1999, 2000 og 2001. Det har vi valgt, da der på nuværende 
tidspunkt er nok spillere til rene årgange i 1999 og 2001.
I efteråret 2010 spillede U10 (årgang 2001) mod:
AB Tårnby, Fremad Amager, Kastrup, Hekla, B1908, Tårnby FF og Dragør.
7-mands holdet (U11) spillede mod:
Bk. Skjold, KB, Hvidovre IF, Olympia, Vanløse, Hekla og AB Tårnby

I vintersæsonen trænede vi udendørs hele vinteren, og det var vist en stor overraskelse 
for de fleste drenge. De drenge tror jeg fik en del ud af det i forhold til at træne i en 
gymnastiksal. Man kan så sige at vinteren blev lidt hård og kold, så det var en udfor-
dring en gang imellem at finde øvelser, der gjorde at alle drengene kunne holde varmen. 

I foråret 2011 besluttede vi at tilmelde 2  7-mandshold i årgang 2000, hvor vi så brugte 
alle drengene i de tre årgange i henhold til de regler som unionen sat op.Vi delte 
ikke drengene op, men har prøvet at holde dem sammen. På den måde har vi kunnet 
blande drengene og se hvem der fungere godt sammen på fodboldbanen.
Det ene hold mødte følgende hold:
Fremad Amager, Olympia, Ab Tårnby, Dragør, Kastrup, CIK og B1908
Det andet hold mødte disse hold:
Dragør, Hellas, FB, Hekla, Hvidovre, Fremad Valby og B1908
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Uden at skulle remse alle resultaterne op, så samlet set siden sidste sommer, så er stør-
stedelen af kampene blevet vundet. Jeg tror af de 28 kampe har vi kun tabt 4-5 kampe, 
og spillet det samme antal uafgjort. Resten er vundet og her i foråret er de fleste vundet 
med en del mål. Derfor har vi også besluttet at rykke det ene af de to hold en række op. 
Så må vi se hvor svært det bliver.

U12 truppen: Øv fra venstre- Martin, Johannes, Anthony, Adil, Taha, Nail, Herman, 
Albert, Mahmuod, Feras, Patrekur.

Ned fra venstre- Karl, Oskar, Herman, Okan, Janus og Arash.

Den 19 juni var der forårsafslutning, og her blev årets pokaler uddelt.
Årets Spiller:  Anthony Han var svær at komme uden om. Han arbejdede  
  godt i alle kampene både i forsvaret og angrebet.  
  Han kom også til træning, næsten hver gang, da han  
  var der 37 gange ud af 42 træningspas.
Årets Kammerat:  Mathias Rygterne sagde at han havde fået den tidligere, men  
  jeg synes ikke han skulle springes over. Der ikke  
  problemer med ham til kampene eller træning.   
  Han yder også 100% til alle kampene.



29

Årets Flidspokal:  Janus Deltog i 39 af 42 træningspas, hvilket er imponeren- 
  de. Til træning arbejder han også koncentreret. Dog  
  skal det siges at det var i tæt konkurrence med  
  mange andre. Der er 11 spillere der har fravær på  
  maksimalt 9 gange.
Årets Fighter:  Nikolai    Da jeg introducerede pokalen, sagde alle drengene  
  “Nikolai”, så der er ikke rigtig tvivl om at det var  
  den rigtige vi havde valgt. Han arbejder benhård i  
  hver kamp, og vil gerne være med i det meste.
Årets overraskelse: Taha               Han kan mere end han selv tror. Er altid koncentre- 
  ret, og kan nok spille de fleste pladser på holdet,  
  men er i foråret brugt mest i forsvaret. Har et godt  
  overblik og en god teknik.

Vi har i løbet af året deltaget i nogle indendørsstævner, og der har været med svingen-
de resultat. Det er meget forventet, da vi ikke træner ikke indendørs og jeg tror vi har 
deltaget i 3-4 stævner. Det giver ikke den store erfaring, og det har man brug for i for-
bindelse med indendørs fodbold.

Derudover har vi spillet to udendørsstævner i foråret. Avarta’s Kr. Himmelfartsdag 
stævne. Vi startede godt, men niveauet gik ned i løbet af dagen. Selvom vi kun spiller 
2x10 minutter, så forsvinder kræfterne alligevel. Det var en god forberedelse for de få 
spillere der skulle med til vores næste stævne, nemlig Pinse Cup i Herlufsholm over 2 
dage. Vi havde tilmeldt et hold, da vi kun kunne få 9 spillere til at deltage. 

Det kunne være sjovere med 2 hold til sådan et stævne, hvor vi sover på en skole og 
spiller kampe over 2 dage.Første dagen gik godt, og vi endte som nummer 3 i puljen 
efter 2 sejre og 2 nederlag. Der var 2 puljer og bedste 3 gik slutspil A, mens den anden 
gik i slutspil B. Vi ”tabte” med et mål, og derfor skulle vi spille i B-puljen næste dag. Vi 
startede godt og vandt første kamp. 

Men derefter virkede det som om der ikke var flere kræfter. Vi tabte 2 og spillede 1 
uafgjort, og blev dermed nummer 3 igen. Desværre var der kun pokaler til nummer 
1 og 2, så vi tog hjem en erfaring rigere. Turen var dog rigtig god, og der var ingen 
ballade.  
  

Andreas Petersen
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U 15 Flot sæson med rækkesejr

I KFB har vi en U 15 trup, som har være sammen i mange år og derfor også kender 
hinanden godt. Spillerne har et godt kammeratskab og har allerede opnået flotte resul-
tater.

Trænerteamet Emil Kjær og hjælper Bo Høyer har i flere sæsoner bragt inspiration og 
udfordringer ind i træningen. Emil udfordrer gerne de unge med fysiske øvelser, som 
giver en ballast til kampene.

Det er lykkes de to trænere at fastholde de friske gutter og endda at tiltrække flere nye, 
så truppen kan stille et stærkt hold til kampene. Det er ikke altid nemt at fastholde 
spillere i denne aldersgruppe.

Stående fra v. Emil Møller, Sebastian Delfi, Mads Hammerbak, Frederik Lind, Jacob, 
Mimi, Victor Nielsen og Bruzelius. 

Siddende fra v. Valdemar, Laurits Kjær, Frederik Høyer.  Liggende Mathias Kjær.
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Veteran 1 i hård sæson 2010 med modgang

Anden sæson i den bedste veteranrække forløb ikke som vi håbede. Det kan der være 
mange forklaringer på – men vi må indrømme at de andre hold bare var bedre end os.

Trænerteamet Finn Nørgaard og Torben Aggerholm indkaldte til spillermøde ultimo 
januar og lagde vægt på yderligere udvikling af holdet , gerne via tilgang af enkelte 
gode spillere, som kunne styrke bredden. 

Vinterens forløb gav ikke den tilgang vi håbede på og træningskampe gav ikke grund 
til for stor optimisme. Mange afbud betød, at det ikke var muligt at stille med samme 
hold i to kampe i træk. I træningssamlingerne på Amager Strandpark før sæsonstart, 
var de der kom i godt humør og spillet flød fint.
Der var dog en del spillere som ikke var i den form som kræves af os, hvis vi skal begå 
os i den bedste række.
 
Sæsonstarten mod Skovshoved skulle vise sig at varsle modgang, som prægede sæ-
sonen. Vi var foran 2-0 og havde kontrol, hvorefter vi forærer dem et mål og mister 
initiativet. Vi fører dog 3-2 få minutter før tid, men taber i overtiden 4-3. En resultat-
mæssig dyr opstart. I næste kamp skulle vi møde Fremad A, et hold som vi skal have 
point imod. Vi var dog ikke i nærheden af udligning og taber 4-1. En kritisk sæsonstart.
 Nu fulgte en fin kamp imod vores naboer fra Sundby, som ikke var tilfredse med 1-1.
Da vi havde slået bundholdet Valby, kunne det være starten på en bedre periode.
De næste kampe blev katastrofale for holdets moral. 6-1 nederlag  imod vores skræk-
modstande B 1903 og 6-0 tab til KB!!! Hvor var moralen henne og hvad med vores ære?
Forårets resterende kampe gav en bedring, men nu mødte vi et bundholds modgang 
med brændte kæmpe chancer, inkassering af lette mål, tab i lige kampe.  

Efter en bragende god indsats imod Tårnby, med mange tidligere divisionsspillere, 
med tab i sidste minut afholdt vi et møde og spisning. Finn Nørgaard meddelte, at han 
stoppede som træner grundet sin nye funktion som formand for KFB.
Torben Aggerholm og Steen Sørensen var heldigvis indstillet på at lede holdet frem-
over. Endelig sommerferie og en tiltrængt pause, som måske gav mulighed for at starte 
fra nul. 

I efterårets kampe kunne vi nå redning, men der var mange stærke modstandere, som 
ikke giver noget væk. Vi måtte finde et højere niveau for at få sejre.
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Holdet: stående fra v. Niels Willer, Johnny Due, Claus ”Walter” Frederichsen, Finn Hansson, 
Tony Schrøder, Henrik Nielsen og holdleder Jørn Jacobsen.

Siddende fra v. Allan ”mus” Sørensen, Freddi Andersen, Erik Hansen, Peter Ølholm, 
Steen Sørensen og Finn Nørgaard.

En fremrykket kamp imod B93 blev dyr, idet vi tabte og fik vores angriber Finn Hans-
son alvorligt skadet. At vi ikke var i stand til at stille hold i bundkampen mod Skovs-
hoved, var en skændsel. Nederlag fulgte imod Fremad og Sundby. Sidste chanche for 
at komme med i tabellen var bundkampen imod Valby. Her spillede vi en fin kamp, 
men måtte trods føringer acceptere en deling. Det var nok her at håbet om redning 
svandt mærkbart. Resten af kampene bragte kun et point. 
Men humøret holdt hele vejen. Kom igen gutter.....

Årets spiller blev Erik Hansen, foran Nørgaard. 
Topscorer blev Steen Sørensen – igen.
 
Tak for et år med mange udfordringer på banen, men som altid med en god 3. halvleg 
med spisning og kolde øl, samt hyggesnak. Vi har taget en beslutning om at rykke op 
som superveteran og starter i række 2. Det er den rigtige beslutning for os.     

Hilsen Nørgaard
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Veteran 3 i sæson 2010

Foråret var en blandet fornøjelse med 5 sejr og 5 nederlag. Vi fik nederlag mod hold 
som vi plejer at vinder over. Den der gjorde mest ondt var 2-1 nederlaget mod B1960. 
Vi havde et hav af chancer, men kunne simpelthen ikke omsætte dem. 

Vi lagde fint ud med en 4-2 sejr over Vanløse, en sikker sejr uden spænding. Næste 
kamp mod Vestia fik vi ørerne i maskinen 6-0 SLAM! 
Kampen mod AB Tårnby skulle viser sig at bliver en målrig affære 14 ialt. Vi lagde ud 
som lyn og torden 6-0 efter et kvarter. Men så af en eller anden grund lukkede vi dem 
ind i kampen 6-3 ved pausen. 10 min før tid fik de reduceret til 6-5 For satan hvor var 
det åndsvagt at sætte sig os under pres på den måde det er for dumt!!  Men med en 
scoring til 7-5 så gik gassen af ballonen hos AB slut resultat 9-5 PYHA sikke en kamp. 

Den næste kamp skulle vi møde skulle det viser sig, det suveræne tophold 10 kampe 
10 sejr i foråret. Vi slap med et hæderligt nederlag på 5-2. Så havde vi 14 dages pause 
en oversidder og 1 vundet uden kamp mod Skovshoved if. Så skulle vi til Fredriksberg 
for at møde FA 2000. Vi lagde hårdt ud igen 2-0 efter et kvarter. Vi førte 2-1 i halvlegen, 
men det var en stakket frist. Vi tabte 4-2 gik ned på fysikken. 
Fremad Valby kom på besøg. En fuldstændig jævnbyrdig kamp, den endte 2-1 i vores 
favør. Så kom vi ind i en uheldig periode på 2 kampe med nederlag. Først mod B1960 
som vi tabte noget ufortjent til og mod Hvidovre et sikkert 4-0 nederlag Øvs.. 

I den sidste kamp i foråret skulle vi i fælledparken efter Karnevalet. En knastør bane 
fyldt med skrald var hvad vi kunne få . Vi spillede dog en rigtig god kamp med en 
sikker 4-1 sejr tilfølge. 

Et godkendt forår med plads til forbedring. Der skal nogle løbeture til for fysikken 
kunne godt blive bedre. Har forhåbninger for et godt efterår med lidt større point høst.. 
 

Venlige og sportslige hilsner 
fra Holdlederen 

Vet3 Teis
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Superveteraner 2010/2011

For at starte med slutningen – 2010 forløb som ventet. 
Da vi nu er ”blevet placeret” i den bedste række, efter et drukorgie af en Porterbeslut-
ning hos KBU, blev vi enige om at se hvad vi kunne få ud af det. Målsætningen var at 
vi skulle blive i rækken – lå på en 7. plads efter foråret.

Man skulle tro at sommerens ”Pøllebold” ville gøre godt i ens krøllekrop. Men ak, alt 
for få fra vores pensionisthold meldte deres ankomst, hvilket resulterede i flere kolde 
øl til os andre – no probs.

Nå, men efter en lidt sløj sommerstart i august/september, hvor folk lige skulle vænne 
sig til ikke og have klipklapper på, kunne vi igen se lidt lys. Vi er åbenbart bedst i ok-
tober måned, da vi her høstede 12 points i de sidste 5 kampe. Det var sgu både ærke-
rivaler fra Kastrup og Tårnby der fik klø – det var cool.

Holdet: stående fra venstre:  Denis ”junior” Sørensen, Henrik Olsen, 
Henrik Knudsen,  Carl Otto ”Nan” Rasmussen, Ole Brockdorf, Leif Jessen, 

Morten ”mis” Christoffersen, Finn Nielsen og holdleder Finn Jacobsen.                                                                                                        
Siddende fra v- Kim Press, Tommy Thomsen, Brian Rydbirk, Stig Larsen, Peter Jacobsen            

og Thomas Stolle.
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Den sidste kamp mod B 93 hidrører IKKE dette regnskab. Vi havde mødt dem ude i  
foråret, og tabte knebent 3-2 efter en kanonkamp – uafgjort havde været fortjent. Den 
sidste kamp i sæsonen er altid lidt speciel, og for vores vedkommende, havde den 
ingen betydning. Vi havde et godt minde fra foråret og tænkte, dem ”napper” vi sgu. 

Men for helvede hvor gik det galt – 0-5 efter 1. halvleg. De havde inden kampen scoret 
91 kasser, og var opsat på runde de 100. Vi besluttede at de under ingen omstændig-
heder skulle fuldfylde deres ambitioner, og gik til 2. halvleg med en god samvitighed. 

BOM – efter 13 sekunder lå bold i vores kasse, og igen, og igen – det blev sgu til 0-12. 
De fik deres mål opfyldt – endda 103 stk af slagsen. Fy da. En tese til forfaldet, kunne 
være at drengene havde fokus på de store mængder af Øl & Snaps samt smørrebrød, 
der ventede i kulissen – men det er helt sikkert kun en tese – kan man se billedet for sig? 

Vi endte på en 8. plads med 30 points, hvilket er rigeligt til at overleve – ingen sved på 
panden og ingen hjerteproblemer – endnu. 

Vi er i 2011 som sædvane startet med samme ”omhu” som 2010. Vi starter i toppen af 
rækken, og efterhånden som kampene skrider frem, vælter vi stille og roligt nedad. 
Men efter forårets sidste kamp, ligger vi lige vi som altid – nr. 8.

Når det så er sagt, er der opstået en ny situation. Veteranerne er rykket op som Super-
veteraner, hvilket betyder at de ligger i rk. 2 – altså den DÅRLIGSTE. Den række fører 
de suverænt, og skal nok blive nr. 1. 

MEN, der er en lille krølle – de kan ikke rykke op i vores BEDSTE række, ej heller om 
vi skulle være så ringe og rykke ud. Det har givet lidt sværdslag. Onde tunger har ge-
stikuleret at et ”swop” i halvåret, eller måske i slutningen af sæsonen, ville være på sin 
plads. De fleste på holdet er trods alt laaangt over 50 år.

Efter den sidste kamp, blev det under festlige omstændigheder – en enkelt pils og en 
lille bitte snaps, og lidt råben, besluttet at vi bytter række med knægtene fra B-rækken 
i pausen, dels for at undgå omtalte situation, og dels for at tilgodese nogles ønsker om 
måske at spille Masters 2012.

Det betyder at vi så spiller i den DÅRLIGSTE række i efteråret, og i skrevne stund er 
der stadig en forholdsvis god ånd, og man kan håbe på at den forbliver sådan. I hvilken 
række der bliver spillet i 2012 er derfor stadig uvidst. En mulig spillerflugt kan være 
under opsejling, men så må resterne jo spille lidt dart og 31 med 3 tændstikker om en 
femmer – det er sgu da også hyggeligt, og så får man ingen skader.

Red. : Morten Mis ( stadig topscorer )
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Supermasters

Vores supermasters hold består af en gruppe medlemmer, som har været sammen i 
rigtig mange år, samt et par nye gutter.
Sammenholdet er det bærende element for truppen og det sociale samvær har altid 
båret herrerne igennem hindringerne.

I så fremskreden en alder er der hvert år frafald og det er svært at rekruttere folk. 
Helbredet kan ikke klare det herlige boldspil, selv om tempoet er dalet år efter år. Det 
er efter sigende meget svært at komme i gang næste morgen efter en kamp. Ømheden 
strækker sig, efter pålidelig kilde, over flere dage.

Glæden ved at mødes er intakt og samværet med andre medlemmer har holdet altid 
nydt.  Mange af spillerne har været og er stadig aktive i klubben, hvilket er glædeligt.
 

Supermasters: Stående fra v. Carl Otto ”Nan” Rasmussen, Åge Hansson, Bjarne Nielsen, 
Knud og store Hans.

Siddende fra v. Hans Jørge Willadsen og Andrè Mersebak.
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KFB’s  vinterturnering – en god tradition

Det er blevet en god tradition, at alle klubbens voksenhold tilbydes at spille med i en 
hyggeturnering i november og primo dec.
Således også i 2010, hvor Ole og Brita havde arrangeret en stor intern turnering på 
kunstgræsbanerne. Kampdagene var hver onsdag, hvilket bragte en rutine og rytme 
ind hos spillerne.
Der er nogle spillere som er trætte af fodbold når efterårets kampe er afviklet, men 
størsteparten af os spillere vil gerne ud og mødes i klubhuset og spille nogle kampe, 
hvor resultatet ikke er afgørende for op- eller nedrykning. Hermed ikke sagt at der 
ikke bliver løbet eller spillet for at vinde den enkelte kamp mod klubkammeraterne. 

Disse onsdage mødes vi i klubhuset enten på vej ud til kamp eller på vej ind i huset for 
at hygge os lidt. Fra sen eftemiddag til sen aften er der aktivitet.

På banen mødtes 4 hold i en 11 mands turnering, nemlig 1. og 2. holdet, samt Su 
KFUM og Nasa.  Her var nok mere tale om træningskampe, hvor der var plads til at 
afprøve folk og opstillinger.

Der var så mange andre hold, at Ole Havde delt os i 2 puljer i en 7 mands turnering.
Vores gammelmands hold og 7 mands hold mødtes i jævnbyrdige kampe.

Efter sidste spillerunde var der fælles spisning i huset. 

  Tak til Ole og Brita, dommere og hjælpere i huset. 



38

Vinterarrangement åbner året 2011

Søndag d. 22. januar afholdt Superveteran B og sportsudvalget en turnering mellem de 
fremmødte voksenspillere.
En arrangørgruppe havde gjort et større opsøgende arbejde for at få mange medlem-
mer til at møde frem. Trods dette var deltagerantallet på dagen ikke så stort som vi 
havde håbet på. Den lange pause, juletidens hygge og vinterens åg, afholder måske 
mange fra at forlade de hjemlige omgivelser for at løbe efter bolden i kulden.

Det blev dog en rigtig god turnering, med et højt spillemæssigt niveau og en god gejst 
til at spille sig igennem til afslutninger. Mange 1. holds spillere og en del unge seniorer 
mødte frem og kunne presse tempoet op i en vekselvirkning med de ældre spilleres 
tålmodighed. 

Taktisk formåen er afgørende i denne form for turnering, hvor kontraangreb tit er det 
farligste våben.

Vinderen af turneringen måtte findes ved brug af målberegning og med mindst mulig 
margen kunne resultatet annonceres.

Vinderholdet blev: 
Andreas Niebe, Henrik Mersebak, Lars Martin Søderlund, Nan og Hans Jørgen.

Mens 2. pladsen gik til:
Stefan Monberg, Klaus Alting, Nikolaj Mersebak og Finn Nørgaard.

Under den efterfølgende afslutning med spisning og præmieoverrækkelsen blev 2 sær-
lig præmier uddelt.

Tommy Thomsen blev hædret for flotteste detalje, med en scoring helt oppe i tekant-
hjørnet.

Simon Schou fik positiv omtale for at udvise ekstraordinær Fair Play- indstilling.

Tak til de vedholdende arrangører.
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Årets ledere i KFB 2010

Årets KFB’ere:
Bestyrelsen har i år valgt 2 af vores store aktiver som årets KFB’ere. Netop i år har de to 
trofaste venner trådt ekstraordinært frem i driften af vores klub.

Claus “Walter” Frederichsen og Carl Otto ”Nan” Rasmussen blev hædret på general-
forsamling som årets KFB’ere.

Ud over at spille på superveteran holdene, hjælpe supermasters hvis det kniber, stå 
som fast vagt i klubhuset om torsdagen, sørger Walle og Nan for indkøb til klubben.
En indsats som vi i bestyrelsen værdsætter meget højt. 
Claus er vores alle sammens grillmester, og han nyder at stå ved risten og laver også 
gerne mad til seniorer om tordagen. Nan passer gerne ølsalget i fin stil.
Et perfekt makkerskab som vi alle nyder godt af, da begge er nogle hyggelige gutter. 
Maybrit, Claus’s samlever hjælper tit de to i huset.
Tillykke med udnævnelsen og tak for jeres store bidrag til KFB.

 Årets KFB’er Claus ”Walle”                             Årets KFB’er Carl Otto ”Nan”
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Årets træner:
I år valgte bestyrelsen en af ungdomstrænerne 
nemlig Andreas Petersen.
Andreas har igen i år udvist et stort engagement 
og fornemt organisationsarbejde. Andreas har 
bygget en stor trup op med vægt på at alle dren-
gene kan udvikle sig i et miljø med masser godt 
kammeratskab. Andreas har i det daglige hjælp af 
Vidar, Peter H Jensen. Drengene nyder godt af at 
der er styr på tingene og får nogle gode oplevel-
ser.
Ud over denne træner indsats, har Andreas over-
skud til at hjælpe andre trænere og være organi-
sator i ungdomsudvalget.
Tak Andreas for en stor indsats og tillykke.

                                                                                         Årets træner Andreas Petersen

Årets leder:
På generalforsamlingen motiverede KimLykke bestyrelsens valg af Finn Nørgaard som 
årets leder i KFB. 
Nørgaard har i årets løb udført flere store opgaver primus motor i udbygningen af 

klubhuset, skrevet og redigeret vores årbog, væ-
ret nøgleperson ved klubbens store fødselsdags 
arrangement og heroveni taget opgaven som 
klubbens formand. 
Alle opgave kunne hver især begrunde valget.
Tak for indsatsen og tillykke.

 Årets leder Finn Nørgaard
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Generalforsamling for 2010

Dette er ikke en gengivelse af generalforsamlingen, men et kort uddrag. På vores hjem-
meside kan hele referatet læses. Formand Finn Nørgaard bød velkommen, på denne 
søndag, hvor bestyrelsen kunne konstatere at der ikke mødte flere frem end vanligt.

Andreas Niebe fremlagde den sportslige del af beretningen. Her blev nævnt at 1. hol-
det fik en god afslutning på sæsonen og sluttede på en acceptabel placering. 2. og 3. 
holdet sluttede jævnt. Fra 7 mands holdene fik vi en flot finaleplads i KBU’s pokal-
turnering, hvor Søren Stolles hold dog måtte se suveræne KB vinde stort.
Gl. Mandsafdelingen har klaret sig godt og vi håber at få et oldboys hold i gang igen, 
så seniorspillerne kan fastholdes i vores klub.
Fra ungdomsafdelingen kunne Andreas berette om mange gode ture og stævnedelta-
gelser, samt arrangementer.  Vi ser i høj grad på udvikling af holdene og i afdelingen 
generelt, hvor glæde og venskab prioriteres. Et flot resultat skal nævnes, nemlig at 
U15 blev en flot rækkevinder. Der er en del udskiftning af medlemmer i ungdomsfod-
bolden, hvilket er en udfordring. Vi har ønske om en fælles tur for drengene på tværs 
af holdene og håber det bliver i år.
KFB Lax, Lacrosse blev Danmarksmestre, og er landets førende.

Finn Nørgaard fortalte om årets væsentlige begivenheder og udfordringer.  
I bestyrelsen arbejdede vi i måneder på at skabe en ny struktur for den måde vi leder 
klubben på. Sigtet er at få flere ideer og kræfter i spil , ved at flere bliver inddraget i 
den daglige drift. Ungdomsudvalg med et budget og fuld indflydelse, et sportsudvalg, 
aktivitetsudvalg og et Ad-hoc netværk for enkeltopgaver blev resultatet af tankerne. 
Hertil en fælles årskalender med arrangementer. 

Udbygningen af klubhuset var en stor og modig beslutning at  sætte i værk. 
Økonomien krævede en større frivillig indsats, for ikke at tømme vores kasse. Det 
lykkedes at bygge de nye rammer og endda få et halvtag og en større terrassen. Finn 
takkede de mange medlemmer som bidrog ved byggeriet.
Finn omtalte klubbens fødselsdag som noget særligt. Dagen d. 02. okt. 2010 vil blive 
husket for det alsidige program med morgenbord, udstillinger, kampe, legebaner, fri 
bar, middag og fest. En fantastisk dag med mere end 200 medlemmer i huset i løbet af 
dagen. Tak til alle som deltog og især tak til de mange som hjalp til.

Kontingent restancer har i mange år givet bestyrelser store ærgelser og krævet alt for 
mange timers arbejde. Vi har i dag krav om Pbs tilmelding af kontingentet, men sta-
dig er en stor del ikke tilmeldt. Vi må også blive bedre til at få spillere meldt ind. 
Rykkerprocedure er indført. 
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Bjarne aflagde regnskabet, som er endt med et større underskud end ventet. Dette skyl-
des dels flere udgifter til vedligeholdelse af huset, dels en mindre indtægt i klubhuset  
samt tab vedr. de mange restancer og skyldnere, som har forladt klubben.

Budget for 2011 blev fremlagt og udviser et forventet neutralt resultat.
Kontingentforhøjelse for passive medlemmer blev motiveret med at der i mange år 
ikke har været stigninger der og at vi ved stigning kan bringe os lig andre klubber. Vi 
tilbyder også mere nu, hvor passive inviteres til spisning i klubben, som giver mad, 
samt andre arrangementer.
For at give bestyrelsen nogle værktøjer til at inddrive kontingent, blev vedtaget at vi 
kan opkræve gebyr  på 100 kr. Hvis man ikke er tilmeldt Pbs (aktive) og samme gebyr 
hvis det er nødvendigt at sende rykkerskrivelse.

På klubbens vegne uddelte Finn rosende ord og gaver til de bestyrelsesmedlemmer 
som afgik. Kim Lykke Pedersen, Ronnie Mathiessen og Thomas Stolle, mens Dion 
Wind desværre er blevet eskluderet af KFB.
Valgt til bestyrelsen blev Finn Nørgaard som formand, Finn Hansson og Kim Schwaner 
som medlemmer og Søren Stolle som suppleant..
I sin afslutning takkede Finn alle de som har ydet en indsats i 2010. 
Vi har et ønske om en ungdomsformand, så hvis nogen er interesseret må i sige til.

Bestyrelsen i KFB 2011

 Finn Nørgaard                        Bjarne Nielsen                          Andreas Niebe

                          Finn Hansson                                 Kim Schwaner
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Fredag d. 11 marts var Glasfolkene samlet

Vi var ca. 50 mennesker. Det var 2/3 af de, der havde glas. Desværre er der bagefter 
nogle, der har meldt fra, så vi nu er 63, der har betalt.
For at holde traditionen blev der serveret flæskesteg med brune kartofler. Til dessert 
stod den på Tiramuzu. 
Mens der blev drukket kaffe  blev  den årlige tipskupon udfyldt under ledelse af  Ole 
Nygaard. Vinder blev Torben Aggerholm. Stort tillykke til Torben.
  

Her hyldes 2 glade fødselarer 
og mangeårige medlemmer af 
vores klub. 
Tv. Heinrich Petersen (70) 
og Åge Nielsen( 75).

              Hyggestemning og gode historier, her supermasters i smil.
       Fra venstre Stig, Åge Hansson, Alex Larsen, Edvard Lycik, Arthur.

Efter konkurrencen kom der rigtig gang i snakken og de mange gode historier. Tak til 
alle jer, der kom og støttede klubben.                                                                                     
                                      Bjarne

PS:  Hvis der er nogen, der vil være med i Glasklubben, koster det 100 kr. for et år.  
 Henvendelse til Bjarne.             
PPS:  Festen i 12 bliver fredag den 9. marts
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KFB SUPPORT

I starten af 2010, etablerede en lille kreds af passive medlemmer KFB SUPPORT! 
Indledningsvis var ideen, at samle en gruppe mennesker, som ville være med til at 
skabe nogle bedre rammer omkring afviklingen af KFBs første holds hjemmekampe.  
        
Initiativtagerne var helt klar over, at man skulle starte i det små, men følte alligevel, at 
der var grobund for, at skabe en fankultur bygget på socialt samvær.   
         
Helt konkret lagde man ud med at arrangere brunch i klubhuset et par gange i forårs-
sæsonen og et par gange i efterårssæsonen. Efter brunch drog man i samlet flok ud 
på banerne og støttede KFBs førstehold på ganske ”fanatisk” vis!   
          
Klubbens bestyrelse  ville gerne bakke ideen op med et økonomisk tilskud således, at 
prisen kunne sænkes til 50 kr.       
          
KFB SUPPORT ville dog nødigt modtage tilskud og har reduceret omkostningen ved 
selv at lave maden og dels hjælpe med salg af drikkevarer i forbindelse med arrange-
mentet, således at økonomien balancerer.

Det er initiativtagernes overbevisning, at spillerne på førsteholdet er meget glade for 
opbakningen, som vist er lidt ud over det sædvanlige i Serie 1.

Det koster ikke noget at være med i KFB SUPPORT! 
Det kræver bareat du holder med KFB og kan lide at være sammen med ligesindet i 
alle aldre.

Gruppen har nu etableret sig, men man ønsker selvfølgelig, at mange flere vil tilslutte 
sig. Hvis du alligevel ser kampene, så kom hen og hils på os! 

HUSK, at man kan tilmelde sig til vores hyggelige brunch arrangementer, ved at skrive 
sig på en liste som hænger i klubhuset!
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KFB Support initiativtagere Familien Jacobsen. Fra venstre Emil, Jens Jacobsen, Henrik ”rus” 
og Maybrit Jacobsen, Martin, med det flotte  banner, samt den velsmagende brunch.
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Passive medlemmers dag i klubben

I bestyrelsen ser vi vores passive medlemmer som en vigtig medlemsskare. De pas-
sive medlemmer udgør i dag såvel nogle af vores ældre medlemmer, men også yngre 
mennesker, som måske er holdt op med at være aktiv på banerne, men som alligevel 
vil fastholde sin tilknytning til klubben.
Vi mener at det er vigtig at vi som klub kan fastholde medlemmer via passiv medlem-
skab. Vi er bevidste om at vi fra denne medlemsgruppe  får mange hjælpere til vores 
aktiviteter og drift, samt et vigtigt kontingentbidrag. Det er vi særligt glade for.

Vi vil med nye tiltag, gerne forstærke forbindelsen til KFB.

I efteråret blev alle passive medlemmer inviteret til gratis superligekamp i Parken, 
hvilket en del tog imod. I foråret har vi inviteret til spisning og hygge i klubhuset. 
Vores supermasters hold var arrangører og gode værter. Spisning i klubhuset blev 
efterfulgt af 1. seniors kamp imod Vigerslev.

På billedet ses ses i forgrunden Bent Hartmann, Brita Nygaard, 
Steen Fisker, Freddy Lillelund og Arthur
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Takkefest for KFB’s frivillige trænere, ledere og hjælpere

Takkefest for alle klubbens trænere, ledere, faste hjælpere blev en stor succes. 58 med-
lemmer var inviteret til middag og underholdning og 26 deltog og fik en særdeles 
hyggelig aften.

Finn Nørgaard holdt indledningsvis en tale for og om de mange medlemmer i KFB, 
som hjælper med at skabe de rammer som medlemmerne kan nyde året rundt. Finn 
takkede alle de som træner børnene, støtter op om vores hold og arbejder bag spillerne. 
Klubhusvagterne fik en særlig tak for deres store indsats i driften af vores fælles hus. 
Klubhuset er vores vigtigste aktiv og Finn roste de medlemmer som yder en stor ind-
sats for at rengøre, vedligeholde og udbygge huset. 
Kun med manges hjælp, vil det være muligt at tilbyde de mange aktiviteter i vores 
klub og holde vores eget klubhus så flot og funktionelt som det er.
Tak til jer alle.

Hyggestemning under takkefesten
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Fido og sønnen Rene. 
Begge er trofaste 
hjælpere og står i 

klubhusbaren hver uge

Deltagerne blev delt på rødt og blåt hold
Efter den lækre mad, som Allan Mus Sørensen var grillmester for skulle de to hold dys-
te mod hinanden. Finn Hansson havde forberedt en quiz, med mange svære spørgsmål. 
Spørgsmålene gav anledning til højlydte drøftelse på de to hold og det var ikke altid at 
den der var mest skråsikker havde det rette svar. Almene spørgsmål, blev efterfulgt af 
specifikke spørgsmål fra vores moderklubber og KFB. Dette fremkaldte gode minder 
og gav nogle sjove oplysninger og overraskelser. Afslutning på den store quiz blev sær-
spørgsmål fra WM i fodbold, hvoraf mange var helt umulige at svare rigtigt på.

Aftenens store scoop, overrumblede alle. Finn Nørgaard portrætterede en af klubbens 
ledere, som hen af vejen viste sig at være Bjarne Nielsen, en særlig trofast spiller og le-

der. Det blev til et udførligt potræt fra 
Bjarnes mange år som aktiv i klubben, selv 
et par linjer fra Standard nyt 1961 blev ci-
teret, med Bjarne som lilleputspiller og 
målscorer – selvfølgelig. Mange flotte 
ord blev sagt og afsluttet med at, Bjarne 
Nielsen særdeles velfortjent blev udnævnt 
til æresmedlem i KFB. Dette i øvrigt til me-
get stort, anerkendende bifald. Hermed 
igen et stort tillykke Bjarne og tak for din 
indsats.

Formand Finn Nørgaard (tv) overrækker 
nål og glasplade til vores nye æresmedlem 
Bjarne Nielsen 



49

Bjarne Nielsen hædret som æresmedlem i KFB

Ved takkefesten for vores trænere, ledere og hjælpere kulminerede aftenen da vores 
mangeårige kasserer blev hædret som æresmedlem i KFB.

I formandens tale om og for Bjarne Nielsen var der megen ros og anerkendelse af 
Bjarne som ungdomsspiller og 1. holds spiller i moderklubben Standard. 
Også bestyrelsesarbejdet i såvel Standard som KFB blev nævnt, samt Bjarnes altid store 
engagement og lyst til at præge udviklingen i vores klub.
Bjarne har været medlem af vores 
klub siden 1950’erne og spillede i 
drengeårene med Åge Hansson, 
Frank Skytte, John Elsbøg, Rudy 
Pedersen.
Allerede dengang scorede Bjarne en 
del mål.
Bjarne spillede på 1. holdet igen-
nem 16 sæsoner og har 341 kam-
pe, som var rekord i nyere tid i 
Standard. 
Herved spillede Bjarne med flere 
generationer af 1. holdsspillere fra 
Palle Hansen, Fido og John Apitz i 
68 til Finn Hansson i 82.  
Bjarne er en af de mest scorende 
spillere i Standards historie. 

                                                                             Vores nye æresmedlem Bjarne Nielsen

Bjarne var også holdleder og bestyrelsesmedlem i Standard. I KFB har vi stor glæde af 
Bjarnes klubfølelse, såvel som bestyrelsesmedlem men også som aktiv i mange sam-
menhænge. Her hjælper Bjarnes kone Kitty gerne med – tak for det.
Alle festdeltagerne rejste sig og hyldede Bjarne, som var rørt af hædren. 
I sin takketale udtrykte Bjarne taknemmelighed. 
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Fælles trænerudviklings dag for ungdomsafdelingen

Ungdomsudvalget arrangerede d. 01.06.11 en fælles udviklingsdag, som blev til inspi-
ration for hele ungdomsafdelingen. Alle ungdomstrænerne deltog, sammen med 50 
ungdomsspillere.

DBU konsulent Freddy Jørgensen var engageret som inspirator og underviser. 
Ungdomstrænerne fik en inspirerende introduktion til de nyeste tanker omkring ung-
domstræning. 

Freddy anbefalede DBU`s mange kursustilbud, som tager udgangspunkt i at skabe et 
meningsfuldt træningsmiljø. I øvelsesmaterialet findes bl.a aldersopdelt programmer, 
stationstræning med mange spillere igang på samme bane, træning på tværs af alder, 
fokus på små baner og mange boldberøringer m.v.

Freddy inspirerer og giver af sine erfaringer til vores ungdomstrænere
Vidar, Andreas Petersen, Emil Kjær og Bo Bøyer
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Freddy introducerer de mange ungdomsspillerre til de nye øvelser

Ungdommen igang med øvelserne

Det blev en inspirerende dag med rigtig mange af vores ungdomsspillere igang sam-
men. Træningsmæssigt var der fine øvelser at tage med videre, men socialt var dagen 
givtig for vores klub. Det var dejligt at se glæden ved at mødes på tværs af alderstrin, 
et tiltag som taler for en gentagelse.
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Ungdomsafdelingens afslutningsdag den 19. juni 2011

Dette skulle være en dag for hele ungdomsafdelingen, hvor der skulle spilles noget 
fodbold og derefter hygges, samt deles pokaler ud for året.
I forhold til sidste år havde vi rykket det en uge frem, så vi gik fri af skolernes som-
merferie. Desværre var vi ikke så mange. Vi var i alt 20 drenge, og det var 4 fra 1997 og 
14 fra 2000. Desuden deltog et par kammerater. Der var kaffe og kage, og der var også 
mødt forældre op.
Spørgsmålet er hvordan vi kan få det til at blive en festlig dag for hele ungdomsafde-
lingen.
Skal det være en dag i løbet af ugen? 
Skal det være lørdag i stedet for søndag?

Glade deltagere ved ungdommens afslutning
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La crosse vinder danmarksmesterskabet for 3. gang

Vores Lacrosse hold har igen vundet Danmarksmesterskabet.

Det er nogle engagerede ledere som året igennem arbejder på at rekruttere spillere til 
den lille sportsgren. Nogle af de mest ihærdig ledere findes hos KFB Lax.
Ronnie Mathiessen, Andreas Fønns og Kristian Sweitser har året igennem brugt mange 
timer på at organisere eget hold, spille turnering, træne og afholde et stort stævne på 
Kløvermarken. 

Danmarks førende hold og 3 gange mester KFB Lax
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Resultater for klubbens hold

Serie 1 pulje 2. 2010-2011
 1 FA 2000  13 11 2 0 91 - 30 64 
 2 Kastrup Bk.  13 10 1 2 90 - 32 61
 3 Dragør Bk.  13 10 2 1 78 - 21 61 
 4 Sundby Bk.  13 9 1 3 50 - 24 54 
 5 IF Føroyar  13 10 2 1 62 - 54 44 
 6 Bk. Viktoria  13 5 2 6 49 - 46 39 
 7 KFB  13 6 2 5 50 - 51 36 
 8 Bk. Rødovre  13 3 0 10 36 - 54 35 
 9 VLI  13 4 2 7 38 - 49 31 
 10 Bk. Prespa  13 4 0 9 45 - 70 26 
 11 Vigerslev Bk.  13 2 3 8 36 - 72 24 
 12 Østerbro IF  13 3 2 8 37 - 68 20 
 13 Bk. Hekla  13 3 2 8 32 - 75 15 
 

Serie 3 pulje 8.forår  2011
 1 FB  10 7 0 3 25 - 19 21 
 2 Valby Bk.  10 6 2 2 29 - 17 20 
 3 Bk. Pioneren  10 6 2 2 26 - 22 20 
 4 Politiets IF  10 5 3 2 19 - 15 18 
 5 Bk. Prespa  10 4 3 3 21 - 17 15 
 6 Kastrup Bk.  10 5 0 5 25 - 22 15 
 7 Vigerslev Bk.  10 4 2 4 24 - 22 14 
 8 KFB  10 4 1 5 20 - 23 13 
 9 Tårnby FF  10 3 0 7 12 - 25 9 
 10 Bk. Hellas  10 2 1 7 23 - 27 7 
 11 Bispebjerg Bk.  10 2 0 8 19 - 34 6
   

Serie 5 pulje 18  forår 2011 
 1 Bk. Heimdal  9 8 0 1 37 - 12 24 
 2 B 1950  9 7 1 1 39 - 21 22 
 3 Bk. Fremad Valby  9 6 1 2 27 - 26 19 
 4 GVI (1)  9 6 0 3 33 - 19 18 
 5 ØKF  9 3 3 3 18 - 20 12 
 6 Sundby KFUM  9 4 0 5 26 - 24 12 
 7 Rikken  9 3 1 5 28 - 37 10 
 8 KFB  9 3 0 6 25 - 29 9 
 9 Vanløse IF  9 2 0 7 29 - 41 6 
 10 AIK Frederiksholm  9 0 0 9 8 - 41 0 
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7m pulje 151 forår 2011     
 1 Føroyar  9 6 1 2 41 - 23 19 
 2 KFB  9 6 0 3 43 - 28 18 
 3 B.1908  9 6 0 3 26 - 17 18 
 4 FB  9 5 1 3 19 - 17 16 
 5 Real Copenhagen  9 4 2 3 24 - 22 14 
 6 JIF Hakoah  9 4 0 5 26 - 33 12 
 7 Firkanten  9 4 0 5 26 - 26 12 
 8 Bk. Amalie  9 3 2 4 19 - 20 11 
 9 Østerbro IF  9 2 0 7 12 - 32 6 
1 0 FC Spark  9 1 2 6 8 - 26 5

7m pulje 154  forår 2011  
 1 Brønshøj Bk. ! 7 6 0 1 25 - 13 18 
 2 HIK  7 5 1 1 25 - 12 16 
 3 Valby  7 4 1 2 13 - 12 13 
 4 MY  7 3 1 3 16 - 14 10 
 5 B.93  7 3 0 4 16 - 12 9 
 6 KFB  7 2 1 4 18 - 21 7 
 7 FC Nyhavn  7 1 1 5 12 - 19 4 
 8 FC Damsø  7 1 1 5 16 - 38 4 

7m pulje 158 forår 2011
 1 R.B 03  11 8 1 2 49 - 17 25 
 2 Pioneren  11 7 4 0 33 - 16 25 
 3 Bk. Olympia 1921  11 7 0 4 39 - 22 21 
 4 Bk. Skjold  11 5 1 5 34 - 26 16 
 5 KFB 4  11 5 1 5 21 - 28 16 
 6 Bk. Viktoria  11 5 1 5 25 - 30 16 
 7 Bk. Fremad Valby  11 5 0 6 33 - 32 15 
 8 Sundby Bk.  11 4 2 5 21 - 39 14 
 9 Husum Bk  11 4 2 5 38 - 43 14 
 10 KFB 3  11 3 3 5 27 - 43 12 
 11 KB  11 3 1 7 32 - 34 10 
 12 Rikken  11 2 0 9 17 - 39 6
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U 15 niveau 3 forår 2011   
 1 KFB  7 5 1 1 20 - 9 16 
 2 Bk. Fremad Valby  7 5 0 2 27 - 14 15 
 3 KB  7 5 0 2 27 - 15 15 
 4 Vanløse IF  7 4 1 2 21 - 14 13 
 5 JIF Hakoah  7 4 0 3 16 - 18 12 
 6 B.1903 2  7 3 0 4 20 - 15 9 
 7 B.1903 3  7 0 1 6 5 - 23 1 
 8 Bk. Hellas  7 0 1 6 7 - 35 1

U 13 niveau 4 forår 2011 
 1 Østerbro IF  6 5 0 1 28 - 10 15 
 2 FA 2000  6 4 0 2 25 - 12 12 
 3 B.93  6 4 0 2 21 - 17 12 
 4 HIK  6 3 0 3 23 - 18 9 
 5 GVI  6 3 0 3 23 - 20 9 
 6 SSB  6 1 0 5 7 - 25 3 
 7 KFB  6 1 0 5 10 - 35 3 

Veteran 1 sæson 2010       
 1 AB Tårnby  22 18 2 2 97 - 36 56 
 2 B.93  22 15 5 2 56 - 21 50 
 3 Dragør  22 11 5 6 59 - 42 38 
 4 Sundby Bk.  22 11 4 7 61 - 49 37 
 5 Kastrup Bk.  22 9 6 7 52 - 32 33 
 6 B.1903  22 9 5 8 44 - 46 32 
 7 KB  22 8 3 11 46 - 52 27 
 8 Skovshoved IF  22 7 6 9 48 - 65 27 
 9 Bk. Fremad Amager  22 7 4 11 41 - 65 25 
 10 FA 2000  22 7 3 12 35 - 80 24 
 11 Valby  22 5 2 15 55 - 68 17 
 12 KFB  22 1 3 18 30 - 68 6
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Veteran 3 sæson 2010
 1 Bk. Pioneren  20 18 1 1 94 - 13 55 
 2 GVI/Jægersborg ! 20 17 1 2 106 - 23 52 
 3 Hvidovre IF  20 13 1 6 52 - 32 40 
 4 AB Tårnby 2  20 12 2 6 50 - 47 38 
 5 Bk. Stefan  20 10 2 8 53 - 57 32 
 6 KFB  20 9 1 10 43 - 60 28 
 7 B 1960  20 6 1 13 32 - 57 19 
 8 FA 2000  20 4 5 11 34 - 54 17 
 9 Bk. Fremad Valby  20 4 2 14 29 - 62 14 
 10 AB Tårnby 3  20 3 4 13 36 - 77 13 
 11 Vanløse  20 3 2 15 28 - 75 11

Superveteran 1 sæson 2010   
 1 B.93  22 18 1 3 103 - 32 55 
 2 Kastrup Bk.  22 13 3 6 61 - 36 42 
 3 AB Tårnby  22 13 3 6 51 - 31 42 
 4 Dragør Bk.  22 12 3 7 72 - 51 39 
 5 FA 2000  22 11 0 11 44 - 39 33 
 6 Brønshøj Bk.  22 9 3 10 71 - 58 30 
 7 B.1903  22 9 3 10 55 - 48 30 
 8 KFB  22 9 3 10 43 - 50 30 
 9 Bk. Fremad Valby  22 6 8 8 39 - 42 26 
 10 Hvidovre IF  22 6 6 10 40 - 59 24 
 11 HIK  22 4 6 12 37 - 55 18 
 12 SSB  22 2 1 19 20 - 135 7 

Supermasters 7 m pulje
 1 Husum Bk  10 10 0 0 44 - 10 30 
 2 Brønshøj Bk.  10 6 0 4 30 - 20 18 
 3 KFB  10 3 3 4 22 - 30 12 
 4 KB  10 3 1 6 27 - 33 10 
 5 AB Tårnby  10 3 1 6 27 - 35 10 
 6 Bk. Stefan  10 2 1 7 18 - 40 7 
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Statistik for KFB

Vi er medio 2011.
100          Ungdomsspillere 
185          Senior og gammelmandsspillere, samt Lacrosse udøvere.
  60          Passive medlemmer.

Organisation 2011
Bestyrelsen:
Formand   Finn Nørgaard
Kasserer   Bjarne Nielsen
Bst. Medlem  Andreas Niebe
Bst. Medlem  Kim Schwaner
Bst. Medlem  Finn Hansson

Sportsudvalg:  Andreas Niebe, Ole og Brita Nygaard, Henrik Bruun, 
   Denis Sørensen og Bo Høyer.

Ungdomsudvalg:  Emil Kjær, Bo Høyer, Anders Bruzelius, Niclas Rolf,   
   Andreas Petersen, Simon Schou, Peter Jacobsen.

Trænere og ledere:
1. senior  Træner   Kristian Ring

 Ass. Træner  Dennis Sørensen
 Holdleder Ole ”Rock” Nielsen

2. senior  Træner   David Friborg
 Holdledere Ole og Brita Nygaard

3. senior  Træner  Denis Junior Sørensen

4. senior  Træner    (oldboys)
        Holdledere Tim Christensen og Benjamin Eriksen

7 m, pulje 151   Søren Stolle
7 m, pulje 154  Daniel Lawaetz
7 m, pulje159  Daniel Winther
7 kvinders, pulje 162 Tommy Thomsen
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U 17   Emil Kjær og Bo Høyer
U15   Anders Bruzelius og Niclas Rolf
U 12   Andreas Petersen, Vidar, Peter H
U9   Simon Schou og Jeppe Tjikøb
U6   Peter Jacobsen

Veteran 3  Teis Petersen
Superveteran   Finn Jacobsen
Superveteran  Finn Hansson
Supermasters  Andrè Mersebak

Lacrosse   Andreas Fønss, Ronnie Mathiessen

Bordtennis  Jan Foli

Webmaster   Kim Schwaner

Klubhusvagter:   Claus ”Walter” Frederichsen. Carl Otto ”Nan”, Fido,   
   Jan Foli, John Apitz, Erik Trollborg, Rene Schrøder,   
   Allan ”Mus” Sørensen,

Alle tlf. nr. og mailadresser 
kan findes på vores hjemmeside:

www.kloevermarkenfb.dk  




