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Forord

Vi glæder os over årbogen for KFB for perioden juli 2011-juli 2012. 
Bestyrelsen har valgt at fortsætte med bogformen, som giver mulighed for at opsum-
mere og konkludere på perioden. Bogen er et supplement til vores hjemmeside aktivitet. 

Vi benytter muligheden for at omtale og takke de medlemmer og venner, som via en 
stor frivillig og ulønnet indsats skaber grundlaget for KFB´s aktiviteter på banerne og 
i klubhuset.
Perioden har på mange områder været positiv for os. Sportsligt set har vores 1. hold 
opnået det bedste resultat i 14 år med en 4. plads i serie 1. Vores øvrige 11 m og 7 m 
seniorhold har fungeret fint. Ungdomsafdelingen genoptog en tidligere forankret 
klubtradition og tog på weekend lejr til Nakskov. Klubhuset forbedres og vedlige-
holdes løbende. Medlemstallet holdes stabilt, trods en vis udskiftning hvert år.

Vi vil gerne takke de trænere og ledere, som har bidraget til bogen.  
Jeres førstehånds beretninger giver et detaljeret billede af vores aktiviteter.

Hermed vil vi opfordre jer til at sende indlæg til vores hjemmeside, så den kan blive 
mere levende. Kim Schwaner hjælper gerne. Adressen er www.kloevermarkenfb.dk.

God fornøjelse

Vimpler fra moderklubberne Sylvia, Standard og Lejerbo, som udgør KFB.

Udgivet af KFB
Kløvermarkens Forenede Boldklubber.
Kløvermarksvej 56, 2300 Kbh. S.
Bogen er trykt i 200 eksemplarer og udlagt på hjemmesiden
Redaktion: Finn Nørgaard (ansv.) og Litotryk.
Fotos: Redaktion, trænere og ledere, samt Finn Hansson.
Forside: Ungdomsafdelingen på weekendlejr i Kappel syd for Nakskov.
Bagside: Truppen som vandt serie 5 og var tæt på 7 m mesterskabet.
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Sportsligt
Vores 1. senior har fået nye trænere, med Alex Andreasen (tidl. Divisionsspiller i  
Kastrup og træner i Fremad A. , FC. Amager, Hekla m.fl.) som træner og Kaj Olsen 
(tidl. bl.a. Bramsnæs, Solrød, Vanløse m.fl.) som ass. træner og holdlederposten.  
Ole og Brita Nygaard hjælper med det praktiske. Det kan blive en spændende sæson, 
med den forventet tilgang, men desværre også en del afgang. Velkommen til alle 
nye i KFB.

2. Senior trænes af Bo Høyer og vi har et mål om oprykning og yderligere udfordrin-
ger for spillerne.
Vi har et 3. hold af unge spillere, som trænes af Allan Jørgensen. Her introduceres 
vores yngste seniorer til voksenfodbold. 
Et lukket 4. hold bliver spændende at følge, da truppen rummer nogle rigtig gode 
spillere ledet af Kenneth Lagstrøm og Søren Stolle.

Træner Alex Andreasen og spillerne giver hånd og kampråb på en helhjertet indsats i 2. halvleg imod Prespa, 
august 12.

Vores 7 m hold gør det godt og fungerer som lukket hold. Det er lykkedes at få  spil-
lerne integreret i KFB bl.a. igennem vinterturneringen, sommerbold og samværet på 
terrassen sommeren igennem.

Trods et formidabelt arbejde af Tommy Thomsen er vores kvindehold nyligt ophørt, 
da der ikke er spillere nok. Det er meget ærgerligt. Vi er dog åbne for en genopstart.
Vores veteran-, superveteran-, masters- og Grand Old Masters hold er midt i turnerin-
gen og fører KFB´s stolte traditioner i gl. mands fodbolden videre. 

Seneste nyt i KFB sommer 2012
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 I ungdomsafdelingen har vi en række engagerede trænere, som fører KFB´s værdier 
ud til drenge og piger og skaber rammer for såvel leg, kammeratskab og fælles ople-
velser. I efteråret starter holdene U17, U13, U9, U7 og U6. Vi glæder os til at se jer alle 
på banen og i klubhuset.

Lacrosse har netop afholdt et internationalt stævne med hold fra USA og Norden. 
Kløvermarken og vores klubhus var således værter for mange unge mennesker, som 
hyggede sig på dansk.

Trænere og ledere hygger sig på terrassen

Vores klubhus er forbedret og vedligeholdt, senest her i juli måned. Tak til de med-
lemmer som igen mødte frem på arbejdsdagene. Vores barvagter og rengørings-
hjælpere er heldigvis klar til efterårets aktiviteter.

KFB support med brødrene Jens og Henrik Jacobsen og familier byder på ikke  
mindre end 5 formiddage med brunch og 1. holds kamp. Datoer er annonceret,  
så meld jer til og  støt 1. holdet og bak op omkring KFB Support.

God efterårs sæson. 
Hilsen bestyrelsen i KFB
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42 drenge løb forvent-
ningsfuldt rundt omkring 
vores klubhus fredag den 
11. maj 2012 de ventede på 
at vores bus skulle komme. 
Den var forsinket, men det 
kunne ikke overskygge 
deres glæde, de skulle 
nemlig på fodboldlejr for 
første gang. Deres forældre 
stod og snakkede sammen 
og nød en kop kaffe, de var 
også spændte.

Ideen med at tage på fodbold tur stammer tilbage fra 
vores moderklubber Standard og Sylvia, hvor det var 
en fast tradition at tage på fodbold tur. Nu skulle vi på fodboldlejr for første gang i 
mange år. Forud var der holdt møder mellem bestyrelsen og ungdomstrænerne. Det 
havde længe været en drøm at tage på tur med ungdomsafdelingen.

Bussen kom og børnene fik sagt farvel til forældrene, og der var liv og glade dage, da vi 
kørte mod Kappel. 

Kappel skole ligger på Lolland 12 km syd for Nakskov, en gammel slidt folkeskole der 
nu bruges til udlejning til sportsklubber. Skolen er perfekt med fodboldbaner lige 
ude for døren, små rum hvor børnene skulle sove sammen i hold. Vi havde besluttet, 

at vores børn skulle deles 
op i hold og dyste mod 
hinanden. Der skulle være 
7 på hvert hold, fordelt 
efter alder, så der var store 
og små børn på alle hold. 
De skulle dyste i fodbold, 
løb, gummistøvlekast, løse 
opgaver og meget andet.

Ungdomsafdelingens tur til Kappel 11-13. Maj  2012
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Manchester City.
Fra venstre: Mamoud, Robert,  
Naraf, Valid, Malik, Kalil og Arslan.

Manchester United.
Fra venstre: Michail, Lukas, Elias
Janus, Møller, Alec og Victor



 Efter en lidt lang køretur, ud 
af bussen og ind på skolen. 
Stemningen var høj og nu 
skulle der spises og holdene 
skulle deles. Vi havde købt 
trøjer til alle børnene i 
forskellige farver, så var de 
nemme at kende og, hol-
dene blev delt til stor jubel. 
Det er jo klart når man kom-
mer på hold som Barcelona, 
Real Madrid, Man U, Man C , 
Chelsea og Bayern M. 

Nu var alle hold fordelt, en anfører var valgt. Det blev fortalt, hvad opgaverne gik 
ud på, herunder at, der skulle løses en krydsord eller anden opgave mellem hvert 
måltid. Da det jo var Fredag er der jo noget der hedder fredags slik eller fredags frugt 
og det var til stor jubel at formand Finn Nørgaard kunne meddele at slikboden ville 
åbne om ti minutter. Der gik ikke lang tid så var der en lang kø af forventnings fulde 
unge der skulle købe et eller andet. Vi grinede godt nok af børnene fordi der ikke gik 
lang tid så måtte vi melde alt udsolgt. Det var sjovt at se, at der faldt ro på børnene 
da de havde fået lov til at købe slik og frugt. 

Da der nu endelig var faldt ro over det kunne de voksne slappe lidt af og begynde at 
tænke på morgendagen, hvor der efter morgenmaden skulle kæmpes i diverse kon-
kurrencer. Lørdag morgen startede med morgenmad til 42 børn, det gik fint, men 
det kneb lidt med oprydningen af bordene, men kun til de fik at vide, at oprydning 
talte med i konkurrencen. Vi var nu klar til at gå i gang med en fodboldturnering. 

Der spilles i 2 grupper 2 x10 
min. Man kunne score dob-
belt hvis det lykkes de mind-
ste at score. Der blev spillet 
nogle rigtig gode kampe og 
kampen om 3 pladsen stod 
mellem Chelsea og Man. C og 
den sluttede 5-2 til Chelsea.
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Chelsea.
Fra venstre: Ture, William K, Aske, Eyad, Høyer, Haci og Mathias.

Barcelona.
Fra venstre: Adil, Patrikur, Oliver,
Benjamin, Muhammed, Luis og Lind.



 

Bayern München. Real Madrid.
Fra venstre: Emil, Christoffer, Jacob Fra venstre: Jonatan, Laus, Patrik,
Taha, Seb, Feras og Bertram. Tobias, Lars, Martin og Zahan.

Finalen stod mellem Man. U og 
Barcelona og den endte 5-3 efter 
en meget spændende kamp. Der 
blev i turneringen scoret rigtig 
flotte mål af Janus, Patrikur, Mikail, 
Emil. Vi var nu i gang med konkur-
rencen og det betød at Man. U lag-
de sig i spidsen. Så var der frokost, 
og der blev snakket en del om 
alle de gode mål der blev scoret i 
fodboldturneringen, og der  blev 
hånet og grinet godt på tværs af 
holdene. De ny opgave, der skulle 
afleveres senere, var rebusser, find 
landsholdspillere og mange andre 
sjove af samme slags.

Frokosten var vel overstået så nu 
skulle der dystes i forskellige grene.

Løb , gummistøvlekast, Møllestafet 
med kartoffel, spark til overlægger, 
spark til firkant og keglebaneting. 
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Denne form for konkurrence betød at alle hold skulle gennemføre hver bane på skift, 
og der blev virkelig gået til den rundt på de enkelte baner. Jeg er ret sikker på at 
gummistøvlekastning og møllestafet gik lige hjem, det var rigtigt skægt og børnene 
var rigtigt gode til det til stor morskab for de voksne. Møllestafetten skulle gennem-
føres med fart og koncentration og det klarede alle hold med bravur.

Da alle dagens konkurrencer var færdige var 
der stor spænding om hvem der lå nummer 
et og børnene var nu blevet klar over at selv 
om man ikke var god i fodboldturneringen, 
så kunne man hente point i de andre konkur-
rencer. Det var skægt at se hvordan børnene 
gik op i det med liv og sjæl. De fik ikke at vide, 
hvordan stillingen var, men de fik at vide at nu 
skulle de virkelig tænke sig om i alle konkur-
rencer. Oprydning på værelserne, at være en 
god kammerat kunne også give point. Så efter 
aftensmaden var der så godt intet på bordene 
efter vi havde spist, der blev lagt pres på, hvor-
når slikboden ville åbne. Der var blevet købt 
godt ind med et udvalg af godter til ungerne, 
så der var vild jubel da den åbnede.
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 Det var meningen at der skulle være en del konkurrencer om aftenen, men både 
børnene og de voksne var alle så trætte, at vi besluttede at der skulle være fri leg lør-
dag aften. Børnene spillede bold i salen, og der var den del af børnene der løb rundt 
uden for og legede gemmeleg, hvor de skulle finde en voksen. Det var vist mere 
spændingen om hvordan de voksne ville forskrække drengene, som tiltrak. Nogle 
drenge sad bare og slappede med deres slikposer, og sov måske lidt. 

Alle hyggede sig og gjorde sig klar til søndagen hvor det skulle afgøres,  hvem der 
ville vinde sammenlagt.

Søndag nu skulle det store slag afgøres så efter endt morgenmad og afleveret 
opgave skulle der nu dystes i flere opgaver. Et hold af gangen skulle lave det højeste 
tårn af sukkerknalder på 5 min uden af det vælter. Der blev lagt forskellige strategier 
for hvordan man gør det, hvilket krævede samarbejde og held. 

Så gik det videre ude i det grønne, hvor man skulle løbe hen til næste post, her skulle 
man hænge klemmer op på tid, og det klarede alle uden de store problemer. Videre 
til næste post hvor det var balloner man skulle puste op på tid. Det sluttede af med 
at man løb til sidste post hvor man skulle skralde kartofler, hvorefter alle skulle løbe i 
mål og få noteret sin samlet holdtid.
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 Sidste konkurrence bestod i af sparke en bold ind igennem nogle huller i en plade i sko-
legården. Det var drengene rigtig gode til på de enkelte hold og enkelte drenge ramte 
plet flere gange til stor jubel og det medførte at konkurrencen var åben helt til det sidste.

Efter sidste dyst blev alle børnene samlet i 
spisesalen nu skulle det afgøres hvem der 
vandt samlet. Børnene var helt oppe og 
køre, slaget stod mellem Barcelona, Man U 
og Chelsea.

Der blev undervejs i løbet af de 3 dage lavet flere gode præstationer af børnene og 
det blev belønnet med forskellige præmier :
Alec og Emil fik fodbolde og Nanaf og Lind fik Adidas Jakker. 

Der blev også delt mindre præmier ud og det var virkelig godt at se, hvor glade  
børnene blev for selv de små præmier.

Der var nu kun en ting tilbage det var at finde vinderen af årets ungdomslejr.

Vinderen blev Chelsea
1 Chelsea 5300 point
2 Barcelona  5175 point
3 Man U 4800 point
4 Bayern 4375 point
5 Man C 3925 point
6 Real Madrid 3900 point

Et stort tillykke til Chelsea 
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 Og et stort tillykke til alle 
holdene for en fantastisk 
weekend i Kappel.
Der var præmier til alle bør-
nene. Det viste sig at man 
skal kæmpe til det sidste for 
intet er afgjort før til sidst.
De opgaver man fik, hver 
dag fik stor betydning 
for det endelige resultat, 
oprydning  efter maden og 
på værelserne havde også 
betydning.
Det er med stor glæde, at 
jeg kan sige at denne tur 
gik over alt forventning og 
at det er forhåbentlig ikke 
den sidste tur vi skal på med 
børnene.

Her til sidst skal der lyde en 
stor tak til ungdomstræner-
ne/forældre. En stor tak til 
Kenneth Parbst, Allan Musse 
Sørensen og Finn Nørgaard.

Tak til KFB´s bestyrelse
Til allersidst skal der lyde en 
kampe tak til alle jer børn 
der var med til at gøre det til 
en stor oplevelse og jeg er 
sikker på at i har hygget jer. 
Vi tager af sted igen til næste 
år, så meld jer til igen.

Tak skal i have.
Finn Hansson
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I vores årskalender havde vi indkaldt til arbejdsweekend i april og i juli.
Vi har mindet om og opfordret medlemmer til at møde op og give en hånd.
Trods vi har rigtig mange håndværkere og gør det selv folk i klubben, må vi konsta-
tere at langt de fleste ikke finder tid til at hjælpe i klubhuset.

Vi lader os ikke slå ud, men ærgrer os, da vi kunne opnå flere og tidligere forbedrin-
ger, hvis flere ville møde op. Ud over koncentreret arbejde hygger vi os med fælles 
morgenbord og frokost.

D. 31.03 og 01.04 gjorde de der mødte op et fint job. Bjarne og Kitty Nielsen, Carl 
Otto ”Nan”, Denis Sørensen og Nørgaard, samt dagene inden Ole og Brita Nygaard og 
Tommy T. 

Vi fik etableret en ny garderobe, bygget på stedet. Diverse oprydningsarbejder inde 
og i containere. Søndag nåede vi på imponerende vis at male væggene i vores store 
opholdsrum- ganske flot og hårdt arbejde.

I juli måneds arbejdsweekend d. 28. og 29. mødte nogle friske medlemmer op og fik 
ordnet mange ting.
Ole og Brita Nygaard, Bjarne og Kitty Nielsen, John Apitz, Rene Schrøder, Aage Hans-
son, Tommy Thomsen, Denis Sørensen, Nørgaard, Brian Rydbirk.

Vi fik malet døre og karme i vores indgang og toiletter, færdiggjort og oprettet fliseter-
rassen, repareret gulv, skærmkasse, rækværk, osv. Vi udførte et større reparationsar-
bejde på vores halvtag (efter hærværk), fik opryddet kontor og containere, færdiggjort 
facadeplader mod ”kunsten”, bekæmpet ukrudt bag huset m.m.

Claus Walle Frederichsen, Tommy T. og Carl Otto Nan har malet vores bord-bænke-
sæt i KFB farver, hvilket er festligt. Jan Foli, Denis Sørensen og John Apitz har fast-
støbt de flotte askebægre på terrassen.

Vi indkalder til arbejdsweekender i 2013 og håber at flere vil møde op. Vi har stadig 
en del ønsker om forbedringer, som kræver en aktiv indsats fra medlemmer og ven-
ner. Klubben opnår en stor besparelse, når vi selv kan udføre disse forbedrings- og 
vedligeholdelsesarbejder.
I bestyrelsen har vi den holdning at vi vil prioritere udvikling og vedligeholdelse af 
vores største aktiv, klubhuset. Kontakt Nørgaard, hvis du har kommentarer eller ideer 
til forbedringer og udstyr. 

Bestyrelsen i KFB

Klubhuset forbedres og vedligeholdes
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Et andet tiltag som fortjener større omtale i denne bog er det succesrige arrange-
ment som U 9 afdelingen var skaber af, et eendags stævne med deltagelse af alle 
Amagers bedste U 9 hold. 
Et stævne som viser, at KFB virkelig kan organisere nogle positive oplevelser, også 
efter initiativ fra medlemmer og ved hjælpe af en frivillig og ulønnet indsats fra vores 
Ad-hoc hjælpere.

Således havde trænere og ledere fra U 9 afdelingen, formet stævnet, udsendt invi-
tationer og opfulgt ideen via dialog med trænerne fra de andre Amagerklubber. Et 
større forarbejde som grundlagde succesen, idet hele 10 klubber var med på dagen.
Stor ros til Simon Schou, Jeppe Tikøb, Brian og Lars Martin, som troede på ideen og 
som fulgte den hele vejen.

KFB holdet spillede virkelig godt og var tæt på semifinalen.
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U 9 afdelingen afholder ”Amagermesterskabet” med stor succes



 Dagen blev meget vellykket, med fokus på såvel den sportslige turnering, som 
samværet deltagerne imellem. KFB bød alle deltagere og familier velkommen på 
Kløvermarken og i vores hyggelige klubhus. Flot af vores medlemmer, der skabte 
rammerne og hjalp arrangørerne ved at holde huset åbent, grille alt det mad som 
efterspurgtes og var dommere osv.

KFB fra venstre:  Malek, Valid, Robert, Benjamin, Oliver, Luis,  (Aske mangler). 

Der blev spillet mange gode kampe, som viste at der er mange dygtige spillere i net-
op denne årgang. Dragør vandt finalen over AB Tårnby (øst) efter såvel omkamp og 
straffespark. Kastrup vandt kampen om 3. pladsen. Der var præmier til alle drenge 
som deltog. KFB holdet gjorde det flot og var tæt på semifinalen.

Der blev bragt en flot artikel i Amagerbladet fra stævnet, hvilket var med til at om-
tale KFB særdeles positivt. I bestyrelsen har vi også læst de meget positive tilbage-
meldinger, som Simon og Jeppe har fået fra andre af klubtrænerne. Det er noget 
som varmer. Det ser også ud til at dette stævne er starten på en ny type turnering, 
hvor Amagerklubber kan mødes og udveksle erfaringer på og udenfor banen.

Nørgaard
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Det var en god nyhed, da KFB Support meldte, at de var i forhandlinger med en  
sponsor til 1. senior og bestyrelsen tilsluttede sig aftalen. 

Ny trøjesponsor for 1. senior er F.M. Totalservice, som er et lokalt gulv- og ren-
gøringsfirma. Firmaejer Flemming Poulsen og hustru deltog i foråret i et brunch-
arrangement og fik herved et godt indtryk af vores klubkultur og hele stemningen 
omkring holdet.

Vores tøjsponsor igennem flere år er Ama´r sport, som har en stor forretning på 
Amagerbrogade 167.  KFB har stor glæde af dette samarbejde, som har givet os en 
del trænings- og kamptøj. Vi anbefaler Ama´r sport som et godt sted at handle. 

Vi vil gerne takke for jeres støtte og glæder os over samarbejdet.

Bestyrelsen i KFB
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Ny sponsor for 1. senior og trofast tøjsponsor

Flemming Poulsen • www.fmtotalservice.dk



KFB er en særlig klub, hvilket nok fremgår af denne bogs indhold.
Vi har en sociale tilgang til klublivet og glæden ved vores sport, med plads til udvik-
ling og forskellighed.
At vi selv bygger, udvikler, vedligeholder (selvfinansieret) og driver vores dejlige 
klubhus må gøre os til en af de få. Det giver os ekstra arbejde, bekymringer og glæ-
der, samt total frihed til at bruge huset som vi selv vil.
Vi vil hermed gerne rette en stor tak til de trofaste medlemmer, som frivilligt og  
ulønnet driver vores hus.

De faste vagter er:

Rene Schrøder og  
Allan ”mus” Sørensen hver mandag.

John Apitz og Fido hver tirsdag.                                 

Erik Trolleborg hver onsdag.
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Tak til klubhusvagterne og rengøringshjælperne



 

Claus Frederichsen ”Walter”.  Og – Carl Otto ”Nan” hver torsdag.
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Tommy Thomsen nogle fredage m.v.
Bestyrelsen nogle lørdage m.fl.

Til sidst også en stor tak til Maibrit Hansen og Aage Hansson (og Foli, Bergmann m.fl.).
Disse medlemmer gør rent i huset hver uge, hvilket er enestående.
Det er en meget flot hjælp som forbedrer klubbens økonomi.

Tak til jer alle for en fremragende og betydelig indsats for vores klub.

Bestyrelsen

Maibrit Hansen Aage Hansson



Vi har set fremgang i de seneste år, hvor truppen har hævet deres niveau fra toppen 
af serie 2. over oprykning og en konsolidering i serie1. Enkelte spillere er kommet og 
andre er gået, men en stor stamme har udgjort en stabil kerne på holdet.

Vi troede på en flot sæson og en topplacering for holdet.
Trænerne Kristian Ring, Dennis Sørensen og holdleder Ole Rock Nielsen var alle klar 
til at fortsætte det solide og kompetente arbejde med truppen. En yderligere skær-
pelse af koncentrationen i kampene, suppleret med kvalificeret reserver fra 2. holds 
truppen kunne forbedre resultaterne.
Sæsonen startede fint med sejre og optimisme. Herefter fulgte nogle svære kampe 
mod topholdene. Efter første halvdel lå vi på en 5. plads, men med en del points til 
en oprykningsplads, som Føryar og Dragør stilede sikkert imod.
  
Holdet består af en godt sammenspillet stamme, hvoraf nogle spillere nok kunne 
begå sig i KS.  Kammeratskabet er også fint blandt de etableret spillere og unge 
kommer til. 

1.senior: Bagerst fra v. Træner Kristian Ring, Henrik Mersebak, Nikolaj Mersebak,
Victor Rasmussen, Daniel Kristiansen, Andreas Niebe, Michael Antony, Renè Ander-
sen og Ass. Træner Dennis Sørensen. Siddende fra venstre: Rasmus Krogh, Lennert,  
Stefan Monberg, Mike Thorup, Simon Hansen, Casper Krandorf, Lukas Pedersen.
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1. senior bliver nr. 4 i serie1, bedste resultat i 14 sæsoner



 I vinterpausen opbyggedes formen med udsigt til en spændende forårs sæson, hvor 
en topplacering kunne nås. Holdet klarede sig virkelig flot og spillede en række gode 
kampe. Placeringen som nr. 4 blev sikret inden de sidste kampe.

Tillykke med en optimal sæson og tak til lederne bag holdet for et kompetent og  
seriøst arbejde. På sidste kampdag var der rosende ord og en stor tak, samt blomster 
til Kristian, Dennis og Ole- i har gjort det fremragende for KFB.
Tillykke til jer alle med en flot sæson.

Nørgaard

Nogle spillere er bare nøglepersoner på et fodboldhold. Ingen er vist i tvivl om vores 
anfører og styrmand Stafan Monbergs betydning for KFB`s førstehold i de seneste år.
Her er Stefan i fuld koncentration med bolden og en modstander der gerne vil gribe 
ind før det bliver farligt.
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Det har været et par spændende og lærerige halvsæsoner, som holdet har spillet i 
perioden. I efteråret 2011 skulle holdet fastholde sin fremadskridende udvikling og 
konsolidere sig i serie 3. Det blev en række spændende kampe, hvor holdet kunne 
spille op med alle. Det viste sig at der skal en del fysik og gennembrudskraft til at 
bryde igennem modstanderne i serie 3. Det var nok også årsagen til at holdet sco-
rede for få mål og tabte de lige kampe. Et par muligheder for at undgå nedrykning 
blev tabt, trods flot fight og vilje.

Træner David Friborg og holdet ville gerne tilbage i serie 3, hvilket også er klubbens 
mål. I foråret 2012 fik holdet en skidt start med nederlag og pointtab. Holdet fik dog 
spillet sig flot op og leverede en række gode resultater. Det gav 2 oprykningsmulig-
heder, men begge blev tabt. Ærgeligt at gutterne ikke fik den glæde og succes.  
Efter sidste kamp takkede KFB David Friborg for sit store engagement, vi håber du 
bliver i klubben.

Holdet fra v. Mikkel Bentzen, Fredrik, Gustav, Rasmus Krogh, Kristian, Mali, Christoffer, Jacob Lihme, 
Casper Krandorf, Lars Christoffersen (KC), Morten og Jacob.
Siddende: en træt træner David Friborg.

2. senior tæt på oprykning
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Som tidligere nævnt har vi i KFB flere 7 m hold.
Vores klart stærkeste hold udgør en større gruppe af tidligere medlemmer og deres 
venner fra Kastrup og Tårnby. De har alle spillet fodbold siden drengeårene og har 
nu fundet sammen i KFB. Truppen ledes af Søren Stolle og Kenneth Lagstrøm og ses 
på denne bogs bagside.
Sammenholdet og en stor sejrsvilje og engagement følger en stor fodboldforståelse 
og utvivlsomt talent.
Truppen har således spillet sig i pokalfinalen sidste år og til flere oprykninger.
I år var holdet tæt på at vinde mesterrækken og dermed Københavns mesterskabet 
og har vundet serie 5 suverænt.
En superflot sæson gutter.

Vores 2. 7 m hold består af tidligere 1. holds spillere med Tim C. i spidsen. Truppen er 
ikke så bred p.t. men der er mange kontakter ude til tidligere holdkammerater og et 
kommende oldboys hold er i støbeskeen. Det glæder vi os over.

Herover vores 7 m hold i række 161. Holdet er fuld af energi og gåpåmod og lyst til at 
lære det taktiske spil. Der trænes 2 gange om ugen og der er virkelig fremgang at spore.

Nørgaard
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7 M tæt på Københavnsmesterskabet



Peter Jacobsen har samlet de mindste børn i vores klub hver mandag og til enkelte 
stævner lørdage.
Peter har trænet både drenge og piger, søskende og venner- jo der er plads til at 
være med eller blot lege omkring vores klubhus.
Forældrene har fra start været flittige til at følge børnenes leg og spil.
I løbet af efteråret var de nye medlemmer klar til at spille de første kampe. I denne 
aldersgruppe mødes 3-4 hold og spiller et stævne. 
Det giver jo en ny dimension at spille kampe og de små synes det er sjovt.

Vi oplever lige nu en tilgang til klubben, hvilket vi er meget glade for. Michael  
Geldam, Nawaf og Anita er også tilknyttet afdelingen og forældrene er flinke til at 
hjælpe til. I efteråret er der tilmeldt såvel U6 og U7 i turneringen, hvilket giver gode 
muligheder for at alle kan spille med ligeværdige med- og modspillere.

Her er alle børnene og trænerne Peter Jacobsen, Michael Geldam og Nawaf på  
banen uden for vores klubhus.
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U 6 leg og glæde blandt vores yngste medlemmer



U9 har haft en super sæson med god udvikling og god tilgang af spillere såvel trænere.

Vi er nu 4 forældre som deles om træningen, hvilket ikke er for lidt til de ca. 30 
spillere vi har på holdet. Flertallet af spillere er fra årgangen 2003 som suppleres af 
enkelte fra årgang 2002 der har spillet U9-fodbold i henhold til DBU’s dispensations-
regler.

I vinterhalvåret blev der spillet masser af god og sjov fodbold i prismen, og derud-
over deltog vi i en del småstævner. Vores bedste spillere deltog desuden med stor 
succes i den udendørs Cool Kids turnering, hvor vi havde en række tætte kampe i 
”kulden” som heldigvis ikke var så slem i denne vinter.

Udendørs har vi haft tre 5-mands hold tilmeldt turneringen, et hold i kategorien 
øvede og to hold i kategorien mindre øvede. Vores bedste hold klarer sig flot i kam-
pen med de bedste spillere i København. ”De øvede” har spillet rigtig god fodbold 
med mange flotte ”skalpe”, bl.a. en fornem sejr over KB’s bedste hold i årgangen. 
Vores mindre øvede hold har også spillet mange gode og jævnbyrdige kampe, og 
samtidig ser vi en rigtig god fodboldmæssig udvikling blandt de mange nye spillere 
på holdene. 

Ungdomsturen til Kappel var en superoplevelse, hvor vi deltog med 18 drenge. Det 
var rigtig godt for sammenholdet blandt drengene, og samtidig var det meget posi-
tivt for drengene at være sammen med de større årgange fra klubben. Så vi glæder 
os til en gentagelse!

Vi afsluttede sæsonen med 3 hold til Sommerland Sjælland Cup med familier. Et fint 
stævne… men da vi nu for andet år i træk har deltaget i silende regnvejr kan det 
være vi næste år skal prøve noget andet.

For vores bedste hold havde vi desuden arrangeret et forrygende afslutningsstævne, 
hvor vi sammen med 10 andre amagerhold spillede om ”Amagermesterskabet” på 
KFB’s baner. Stævnet blev en kæmpesucces med rigtig god fodbold. KFB besejrede 
Sundby, CIK, AB Taarnbys Vesthold og spillede uafgjort med Kastrups stærke hold i 
årgangen. Desværre tabte vi knebent til AB-taarnbys stærke østhold, hvilket gjorde 
at vi ”kun” spillede B-finale som vi endte med at tabe lidt ufortjent til B1908. Rigtig 
flot indsats af drengene, som igen viste at de absolut hører til blandt øens bedste 
spillere i denne årgang. Også stor tak til de mange fra klubben der hjalp til som dom-
mere, med grillen mv. 
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U9 i flot udvikling



 Der er forsat godt humør og rigtig god energi og opbakning fra spillere såvel som 
forældre – så vi glæder os til at fortsætte.

Simon, Lars-Martin, Jeppe og Brian

Oliver S. i et dynamisk ryk på venstrekanten mens Luis og Malek stormer ind i feltet i lokalopgøret mellem KFB 
og Sundby 
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U9 i nye flot spillertøj sponsoreret af Malermester Tommy Hansen
Bagerst stående: Jonathan, Oliver, Walid, Malek, Thure, Bertram
Mellemst siddende: Umayer, Patrick, Thøger, Løwe, Ansh, Robert, Luis, Lucas
Forrest: Elias, Don Williamo, Aske
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I forhold til sidste år, så havde vi i efteråret 2011, og foråret 2012 tilmeldt to hold i 
U12 Drenge, selvom vi har nogle drenge der er født i 1999 (reelt U13) og 2001 (U11). 
I begge sæsoner havde vi tilmeldt et hold i B-rækken og et i C-rækken.

Hvis vi kigger samlet over det hele år, så har holdet i B-rækken spillet 13 kampe, og 
det har givet 6 sejre og 7 nederlag. Holdet i C-rækken har også spillet 13 kampe og 
det gav også 6 sejre og 7 nederlag.
Hvis man sammenligner efterår med foråret, så forbedrede B-holdet sig forsvars-
mæssigt markant. De 7 kampe i efteråret gav målscoren 26-45, mens foråret gav 
målscoren 23-26 for forårets 6 kampe.

Vi begyndte at fokusere på det defensive arbejde, da vi ikke kan være sikre på at 
score 6 mål i hver kamp, og det var det vi var oppe imod. På den konto scorede vi 3 
mål mindre, men også for en kamp mindre. Det er ganske fint at vi kan holde samme 
offensive kvalitet, og så samtidig forbedre vores defensive niveau.
Dog får modstanderene stadig lov til at score lidt for nemme mål i ny og næ.
Det er ikke helt gået så godt for holdet i C-rækken, hvor efterårs scoren blev 34-35 
for 6 kampe, mens den i foråret blev på 25-39 for 7 kampe. Vi fik ikke rettet defensi-
ven så meget op, og desværre scorede vi ikke så mange mål. Jeg vil dog sige at vi i 
foråret mødte mange stærke hold, som jeg ikke synes hørte til i C-rækken, så derfor 
var det ganske godt kæmpet af de drenge der spillede på holdet.

I vintersæsonen spillede vi med i 2 udendørsturneringer, Cool Kids Cup og Tårstrup 
Cup. Resultaterne var blandet, men jeg synes faktisk at det var rigtig godt at bruge 
vinteren på nogle kampe, så det hele ikke bare blev træning. Også selvom vi kom ud 
for at spille kampe i 5 cm sne, men her kæmpede drengene uden at brokke sig, og 
jeg tror de efterfølgende synes det var meget sjovt.

Vi spillede kun et indendørsstævne, og der skal vi til næste vinter overveje om vi vil 
spille indendørsstævner i det hele taget, eller måske vælge lidt flere stævner udendørs. 

Denne vinter trænede vi udendørs om mandagen og indendørs om onsdagen. På 
grund af antallet af drenge, og det vi får ud af træningen vil jeg foretrække udendørs 
træning, og så vil vi jo stå endnu dårligere til eventuelle indendørsstævner fremover.
Vi var ikke med i Pinse Cup i år, da klubben havde planlagt en fælles ungdomstur 14 
dage før, men vi overvejer at kigge efter en eller flere stævner (udendørs) til de kom-
mende sæsoner, da de er meget givende socialt, samt man bliver jo aldrig dårligere 
af at spille kampe, og se hvad de beslutninger man tager fører frem til. Disse stævner, 
skal der dog betales for, udover kontingentet.
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Årgang 2000 (U12) i fortsat fremgang



Bagerst fra v. Patrekur, Taha, Jahanzaib, Stephen, Haci og ven, Abdi, Albert, Hector og Johannes.
I midten fra v. Haci, Hanifi, Sebastian, Okan, Antony, Mikkel, Mathias.
Forrest fra v. Anes, Arsalan, Arash, Alec, Adit, Mohammed, Eyad, Janus, Nikolas.
Liggende Mahmoud og Khalil.

Vi er stadig omkring 30 drenge i årgangen, dog har der været lidt udskiftning. Nogle 
er stoppet og andre er kommet til. Vi har forsøgt at få dem integreret i den eksiste-
rende trup, og det er til dels gået godt. Dog har der i det sidste halve år været flere 
gnidninger i truppen, og det har vi arbejdet med. Vi er desværre noget til at hvis man 
ikke kan opføre sig ordentlig, så bliver man sendt hjem fra træning. Vi kan ikke bruge 
10 minutter på 1-2 drenge der ikke kan opføre sig ordentlig overfor de omkring 22 
drenge der i gennemsnit er til træning hver gang. Vi håber det hjælper, så vi kan 
koncentrere os om at blive bedre til at spille fodbold.

Her i den nye sæson hvor vi rykker op i U13 (stadig årgang 2000), så har vi igen til-
meldt 2 hold. Nu skal vi så bare spille 9-mands fodbold, så nu bliver banen lidt større, 
og altså lidt større områder der skal dækkes af den enkelte spiller.
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 I år afholdt vi forårsafslutningen for os selv på den sidste træningsdag. Vi spillede en mi-
niturnering, og bagefter havde Mus og Pølse sørget for spaghetti og kødsovs. Tak for det!

Det var en rigtig hyggelig dag med over 50 deltagere (spillere, søskende og foræl-
dre) til spisning, og efterfølgende var der uddeling af årets pokaler. 

Årets Spiller: Alec. 
Alec havde igennem året udviklet sig meget, selvom han stadig lige skal drible forbi 
1-2-3 spillere inden han vil spille bolden. Det er dog blevet meget bedre, og han 
yder en 100% indsats kamp til træning og kamp. Alec har godt fremdrift i spillet, og 
arbejder også godt i det defensive.

Årets Flidspokal: Johannes
Ud af 66 træningspas havde Johannes, og Mikkel, været til stede de 64 af gangene, 
hvilket er helt vildt imponerende. Håber at de andre drenge kan og vil forsøge at 
matche dette fremmøde.

Årets Fiduspokal (B): Haci
Haci har modtaget fidusen 3 gange, og det var en mere end et par af de andre 
drenge. Haci har været en stabil spiller for holdet, specielt i forsvarsspillet.

Årets Fiduspokal (C): Arsalan
Arsalan er en hurtig spiller, og når tingene flasker sig for ham, så er han rigtig farlig. 
Dog har han meget store udsving, og det skal vi have rettet op på.

Årets Overraskelse: Mikkel 
Mikkel er en af de unge drenge på holdet, og det har taget ham noget tid at komme 
ud over dette. I dette år, har han meldt sig mere ind i kampene, og er også begyndt 
at skyde på mål, hvilket han skulle have gjort før, da han faktisk et rigtigt godt skud. 

Det var de 5 drenge der i dette år fik en pokal, men der er rigtig mange andre der har 
udviklet sig, og som har været tæt på en af de 5 pokaler. 

I det nye år, hvor vi skal spille på en lidt større bane men med et par spillere mere på 
banen, håber jeg vi kan se fordelen ved at vi har trænet alle sammen. Jeg ved godt 
at drengene ikke helt kan forstå hvorfor vi ikke har en 1.- og 2.-holds trup, men jeg 
mener det er bedre at drengene kender hinanden, hvis/når de skal spille sammen.

Vi bruger jo så stationstræning, hvor vi deler drengene i grupper, og så bruger de cirka 
20 minutter ved de forskellige stationer, som Vidar, Peter og jeg har fordelt os ved.
Vi ser frem til den nye sæson, hvor vi jo som skrevet skal indstille os på en ny bane, 
nye spillere, og også lidt andre regler.

29



Vi har stadig formået at fastholde spillerne, og har en trup, som efterhånden er godt 
sammenspillet. 
Alle på holdet er altid meget positive og der er aldrig sure miner overfor holdkamme-
raterne. 
Vi har trænet seriøst gennem hele vinterperioden uden pauser, bl.a. med løbetræ-
ning rundt om Kløveren. Drengene mærkede en stor forbedring, og det så vi tydeligt 
på deres løbetider, og konditionen var i top under vinterturneringen. Alligevel blev 
det til nederlag i alle kampe i denne turnering. 
Heldigvis var drengene stadig motiverede og troede på sig selv da forårs sæsonen 
startede. Der var et godt miks med både gode fysiske og tekniske spillere, og møde 
aktiviteten på trænings dagene var også altid i top.
Forårs sæsonen startede rigtig godt, og vi lå godt til en første plads, men desværre 
tabte vi de sidste kampe, og måtte se os slået af nogle bedre hold.
Holdet er stadig meget optimistiske, og tror på en god efterårssæson.  

Holdet fra venstre: Mikkel, Banjamin, Bruzelius, Mads, Frederik, Victor, Laurits, Jakop,Viktor, Ras, Patrik, Seb, 
Andri og Lukas.
Liggende lars og Mathias.  6 andre spillere er ikke med på fotos.

U17 spiller sig igen til topplacering og er i rækkeniveau 1
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Helårssæsonen 2011 blev en stor succes på flere fronter. 
Vi fik rejst os i superveteran rækkerne og cementeret at vi hører til blandt de bedste 
hold i København.
Trods frafald er det lykkedes at holde sammen på truppen, hvor engagement og 
mødelyst er helt i top. Vi kan dog godt bruge flere spillere.
Vi sluttede sæsonen med en unik weekend rejse til London, med gode oplevelser og 
højt humør.
Vi skulle spille i superveteran 2, da vores marginalt ældre og super klubkammerater 
spillede i række 1. Vores mål var at vinde rækken.
Vores trænerpar Finn Hansson (taktik og ledelse) og Steen Granit Sørensen (tilkald 
af spillere) var heldigvis klar til at holde sammen på truppen og skaffe spillere til 
kampene- og det er en udfordring.
Vinde rækken- eller helt enkelt at vinde alle kampe. Vi har gået efter det før og havde 
dermed lagt lidt pres på os selv. Vi troede på en topplacering.

KFB i verdensbyen London.
Holdet stående fra v. Holdleder Jørn Jacobsen, Steen Sørensen, Allan Sørensen, Brian Lind, 
Freddie Andersen, Niels Willer, Finn Hansson, Claus Walle Frederichsen, Brian Rydbirk. 
Forrest fra v. Peter Ølholm og Finn Nørgaard.
Stamspillerne Johnny Due, Tonny Schrøder og Erik Hansen gik glip af turen.
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Superveteran afslutter jubelsæson med Londonrejse



 Første kamp er altid speciel og kan give et indtryk af niveau og muligheder.
B 1908, 2 var lidt ældre end os og havde svært ved at følge med i spillet og 7-0 til os 
var for lidt. Herefter fulgte sejre frem mod topkampene mod F.B. , Hekla og HIK.
De kampe skulle afgøre topstriden og oprykning.
I en flot og tæt kamp imod F.B. spillede vi rigtig godt og vandt 2-0. Hekla kender os indgå-
ende og gav alt i 0-0 kampen. I HIK vandt vi i en dramatisk kamp, med skader og modgang. 
Foråret gav suveræne 28 point af 30 mulige- klasse.
Vi var i et fint samarbejde med vores venner fra superveteran 1 og hjalp hinanden på 
tværs af holdene. Dette hold så at en nedrykningsrisiko kunne blokere for vores op-
rykning og var så storsindet at bytte række i sommerpausen med os- tak for det og en 
formidabel klubånd.
Vi skulle nu spille mod nogle helt andre modstandere og på et noget højere niveau i 
række 1. Mentalt var vi indstillet og fysisk ville vi virkelig ofre os.
Forventningerne var meget store, da vi tørnede ud mod AB Tårnby i et klasisk 
Amageropgør. Vi spillede den bedste kamp i året og vandt 3-1, vi havde meldt os ind 
i række 1. Næste kamp mod B 1903 blev et nyt højdepunkt med en flot udesejr på 
3-0. Resten af året blev præget af aflyste kampe, men vi gjorde det flot og tabte kun 
til et på dagen særdeles stærkt Brønshøj hold og Københavns mestrene fra Dragør.

Spillermøde på pubben syd for Themsen, med taler, præmier og gaver (og lidt pints).
På vores fantastiske tur til London boede vi centralt og byens centum blev udforsket. 
Vi oplevede byen fra en dobbeltdækker, spillermøde på en pub syd for Themsen, 
Big Ben på tæt hold, nattelivet i Soho, shopping på Oxford Street m.v. Tak til arran-
gørerne Walle og Nørgaard for en perfekt tilrettelæggelse.
Tak til vores trænere og holdleder Jørn Jacobsen.
Årets spiller blev Erik Hansen, foran Nørgaard og Peter Ølholm.
Topscorer blev Finn Hansson.                                                

Ressumeret  af Nørgaard
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Som tidligere nævnt, swoppede vi i sommerpausen 2011 række 
med med de ”unge” superveteraner.
Der var ved sommerafslutningen vanen tro, højt humør og rigtig mange kloge 
fodboldspillere. Yderliggående fragmenter på holdet, lod således andre vide, at de 
fandeme ikke ville spille i sådan en lorterække etc. etc.
Hvor har vi Danskere det godt, når vi kan få lov til at brokke os helt uden ansvar til 
følge. Nuvel, det betød at de rykkede op i Superveteran 1 - og en plads som nr. 8, og 
vi måtte i Superveteran 2, og på en plads som nr. 1. Den formåede vi uden proble-
mer og ”formøble” til samlet 3. plads ved turneringens afslutning. Vi startede med 
fuld fart og ambulance, og vandt de fire første kampe med målscorer på 30-3.
Så fik vi som sædvane en kollektiv hjerneblødning, og tabte de næste fire kampe i 
træk. Fanden må vide hvad der sker på sådan et hold. Vi vandt da de to sidste, og 
næsten alle var enige om, at det sådan set var gået nogenlunde. Det bundede måske 
i at vores modstandere ikke var specielt gode, og passede meget godt til vores 
niveau - en håndfuld små lykkelige mænd i en fremskreden alder.

Turneringen 2012 er året hvor vi for alvor bliver åndeligt alders-
betynget - det hedder MASTERS. 
Fy for satan, hvor det sviger i psyken - det er jo for ”Gubber” der er laaaangt oppe 
i 50´erne. Det blev i efteråret besluttet, og ikke uden det sædvanlige ståhej, at vi 
skulle starte i Masters dårligste række. Vi skulle således bare ”spadsere” igennem ræk-
ken, og dermed en oprykning til bedste række til følge.
Nu er vejen til helvede jo som bekendt, brolagt med dårlige undskyldninger, men 
hold da kæft hvor spiller vi bare ringe. Den første halvdel af foråret, havde vi umåde-
ligt svært ved overhovedet at stille hold. Allerede i tredie kamp måtte vi melde 
afbud, hvilket medførte højlydte protester fra ”De Onde Tungers Klub”.
Indrømmet, til trods for en del skader i starten, folk der skulle hjælpe med at amme, 
fodre kaniner, og hvad fanden ved jeg af lorte undskyldninger, har vi klaret os igen-
nem foråret på en nogenlunde sikker 1. plads.
Der har ved sommerens Pøllebold, svirret rygter om at der muligvis skal spilles 7 
Mands Masters i 2013.
Så kan de resterende 14 gamle mænd jo passende udfylde deres så vigtige pligter 
- hvad det så end er.
Guderne må vide hvad det skal blive til.

Red. : Morten Mis (stadig topscorer)
Hilsen Morten
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KFB Raiders, vores Lacrosse afdeling gentog succesen fra 2011 og har netop afholdt 
et stort stævne på Kløvermarken.
I år deltog en stor trup fra USA, som fordelte sig på to hold, samt et norsk hold og et 
kombineret hold med KFB Raiders/Copenhagen Lacrosse.
Stævnet har været forberedt igennem et år og kan følges på internettet under 
Copenhagen Cup.

God stemning på banerne, hvor holdene følger de andre i aktion. 

Under stævnet hjalp frivillige medlemmer med at bemande vores bar og lave mad. 
Det var i øvrigt tydeligt at spillerne foretrak grillet burgere (Amerikansk kultur) frem 
for de gode danske Ullerup pølser. Jo kulturforskel er der jo. 
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Lacrosse afholder Copenhagen Cup, et internationalt 
stævne på Kløvermarken



 

Det blev til 3 dages aktivitet i det gode danske sommervejr.
Herudover var der besøg i midtbyen og nattelivet skulle udforskes. Det satte sine 
spor søndag eftermiddag, hvor flere blot ville hjem til hotellet.

Det var positivt at følge de venlige gæster, som fik et godt indtryk af dansk for-
eningsliv i hyggelige omgivelser. Der var nogle travle perioder i køkken og bar, når 
25 sultne spillere kommer ind ad gangen og vil have mad og drikke.
Tak til de KFB gutter, som gav en hånd med. 
Hermed også en tak til ansatte på Kløvermarken for deres samarbejdsvillighed og 
hjælp.

Ganske imponerende arrangeret af Ronnie Mathiessen og Andreas Fønss.
Nørgaard
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Årets leder 2011 er Tommy Thomsen, som 
har været træner, holdleder og mentor for 
kvindefodboldspillerne i KFB. Tommy har haft 
modgang idet der har været en stor udskiftning, 
mange afbud og ustabilt fremmøde. Med sit po-
sitive syn har Tommy fortsat sit arbejde og gjort 
en stor indsats for at få et hold fastholdt i KFB. 
Herudover har Tommy hjulpet ved ombygning 
og andre opgaver i klubben og er oftest frisk til 
at give en hånd.
Tommy blev hyldet og begavet. 
Tillykke med hæderen.

Årets træner er Simon Schou, træner for U9. 
Simon har fået opbygget en solid afdeling og 
fået inddraget forældrene i arbejdet. Jeppe 
Tikøb og Lars Martin er hjælpere. Trænerne ar-
rangerer ture, fællesspisninger og sommertur, 
til stor glæde for drengene. Simon var ikke til 
stede, men fik et varmt bifald af forsamlingen. 
Tillykke med udnævnelsen.

Årets ledere i KFB 2011
På generalforsamlingen blev følgende aktive medlemmer hædret
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Årets KFB`ere blev delt mellem Jens og Henrik 
Jacobsen fra  KFB Support og  
Aage Hansson fra supermasters.

KFBsupport var ikke til stede, men fik rosende 
ord for deres flotte arbejde med at skabe mere 
opmærksomhed omkring 1. holdet. Ligeledes 
har vi nydt deres brunch arrangementer. Kamp-
program, dagens spiller og synlig støtte ved 
sidelinjen er andre initiativer fra brødrene, til 
stor glæde for mange medlemmer. 
Brødrene fik gaven fra klubben ved brunch  
arrangement- tillykke.

Aage Hansson har i år været en stabil og 
omhyggelig garant for rengøring af klubhuset 
i lige uger. Han har fået hjælp af andre super 
masters spillere.  Ud over denne indsats, her  
Aage hjulpet ved tilbygningen, vedligehol-
delsesarbejderne og bl.a. sørget for at vores 
pokaler stråler. Aage er aktiv deltager og støtte 
i vores klub. Aage blev begavet og fik et stort 
bifald af forsamlingen.

Tak til jer alle. 
Bestyrelsen i KFB
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Fredag d. 9.3 var vi samlet til den årlige fest.
Ud af de 75, der er tilmeldt, mødte 46 op til middagen.
Igen i år var menuen flæskesteg med tilbehør.
Som noget nyt blev maden ikke serveret ved bordene, men man skulle selv hente 
den ved 2 borde.
Om det var årsag til lidt af en katastrofe, skal være usagt, men resultatet var, at der 
var for lidt sovs – gentager for lidt sovs. Dette medførte mange klager til køkken-
personalet :).

Under kaffen var Britta og 
Ole toastmastere for den 
årlige tipskupon, med 13 
blandede spørgsmål.

Spørgsmålene spændte 
vidt:
FX:   Hvem blev topscorer 

ved EM i håndbold i 
2012 ? 
Hvem har skrevet  
”Pipi Langstrømpe” ? 
Hvilket år fik grønlæn-
derne repræsentanter i 
Folketinget ?

Andreas P og 
Aage Hansson havde 
begge 11 rigtige.

Derfor gik de 2 til billardbordet og spillede tættest på endebanden . Der var Andreas 
bedst og bliv dermed vinder.
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 Kl. 11.30 kom ”Last order” og 12.00 var festen forbi. Det forlyder, at nogle fortsatte 
festen i Holmbladsgade til 03.30 natten til lørdag. 

Alt i alt en hyggelig aften og stort tak til Køkkenpersonalet: Kitty, Ingelise og Helge 
Veirum, Britta og Ole.

PS hvis man er interesseret i et glas, skal man blot henvende sig til Bjarne

PPS: Svar på de 3 spørgsmål Kiril Lazarov, Astrid Lindgreen, 1953

Efter konkurrencen kom der rigtig gang i snakken og de mange gode historier. 

Tak til alle jer, der kom og støttede klubben.
Bjarne Nielsen

Bjarne holdt fast i muligheden for at hylde et par af vores trofaste medlemmer. Her 
lykønskes to fødselarer Ole Brockdorf (50 år) og Lizzie Hansen (også rundt)- tillykke.
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KFB har stor glæde af den aktive indsats, som brødrene Jens og Henrik Jacobsen og 
familier yder. De fortjener virkelig opbakning og positiv omtale.

I sæsonens løb er kendskabet til KFB Support blevet større og endnu mere positivt. 
Der er tilbudt lækker brunch til alle medlemmer og venner, samt tilskuere.
Det er luksus for et mindre beløb og hyggeligt samvær.
Efter den velsmagende mad går alle ud og støtter 1. senior og det kan høres. Vi ved 
at spillerne værdsætter opmærksomheden og støtte.

KFB support er nu også delsponsor for holdet og har skaffet en trøjesponsor- flotte 
resultater på kort tid. Kampprogram med omtale og analyse har de ligeledes energi 
til at lave- det er imponerende.
KFB Support kårer ”man off the Match” med en lille udnævnelse og en flaske cham-
pagne, hvilket sætter kolorit på afslutningen. 

Kom over og deltag i brunch arrangementet og bliv en af supporterne.  
Støt KFB Support og støt vores bedste hold.

Hilsen Bestyrelsen
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Klubben havde inviteret 53 trænere, ledere, barvagter  og hjælpere til en hyggelig 
aften i klubhuset i samvær med andre sjove og aktive medlemmer. Fra bestyrelsens 
side prioriterer vi denne mulighed for at sige tak meget højt.
Det var glædeligt at 25 meldte sig til denne hyggelige aften med lækker menu, un-
derholdning og sjov. Der blev dannet 2 hold, som skulle dyste lidt.
Arrangørerne Finn Hansson og Finn Nørgaard bød velkommen og snakken blandt  
de fremmødte gik lystigt.
Middagen havde Kitty Nielsen lavet og det var som sædvanlig en nydelse, med okse-
steg, salat og flødekartofler. Herefter hjemmelavet nøddeis og kaffe.
Det var da også fortjent at Kitty fik en flot buket som tak for kokkeriet.

Formanden holdt en kort tale, hvori han takkede klubbens frivillige og aktive 
medlemmer, samt venner. Nørgaard nævnte de mange medlemmer som udfører en 
funktion i KFB, det med mindre og større opgaver. Tak for det.
Nørgaard bekræftede at det er en løbende opgave at formidle at medlemmer ikke 
blot betaler for en vare (at spille), men også indgår i et fællesskab og bidrager til at 
klubben kan drives ( klubhus, administration og udvikling). Vi er en del af et dyna-
misk fællesskab, med grobund for unikke oplevelser og livslange venskaber. 
For at synliggøre og hylde vores aktive blev en ny æres tavle ophængt under festen, 
med navnene på tidligere kåringer af, årets navne i KFB. Se på navnene- aktive nøg-
lepersoner i KFB.
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 Finn Hansson havde igen forberedt nogle forskellige gætte- 
og qvisopgaver. Det var virkelig sjovt og overraskende. 
Hansson kom dog 2 gange i problemer, da de kvikke delta-
gere opdagede fejl i opgaven- men ingen problem for den 
altid positive qvismaster.
Trods forsøg på bestikkelse og gentagne protester kunne 
blåt hold med Steen, Mus, Peter, Andreas, Finn Qvismester 
Hansson m. fl. Ikke hindre rødt hold med bl.a. Jens og Jette, 
Nørgaard, Bjarne og Kitty i at vinde en flot sejr.

Aftenens overraskelse og konkrete understregning af de 
kvaliteter vores klub indeholder blev illustreret af forman-
den. I en længere tale til et af vores gennem tiderne mest 
kendte, aktive og vellidte medlemmer, blev det tydeligt for 
alle at her var tale om en unik historie om et unikt klub-
menneske.
Fido, Jørgen Hugo Schrøder, blev hædret på fornemmeste vis.
Nørgaard fortalte om Fidos mange år i Standard og KFB, 
suppleret af festens deltagere, som også kender Fido igen-
nem mange år. En kulturbærer i klubben.
Blandt hovedoverskrifterne er Fido medlem siden 1947, 
som del af en gruppe drenge som senere skulle vise sig at 
få stor betydning (Åge Nielsen, Olle Keller, Bjarne Jensen, 
Ole Nygaard, Bent og Poul Henningsen, Ruben Jensen). I 
Standard-bladet fra 1953 nævnes Jørgen Hugo Schrøder for 
første gang som en solid forsvarsspiller på juniorholdet.
Fido deltager og hjælper i Borrevejlevig lejr i 1955. 

Fido debuterer på Standards 1. 
hold i 1957, hvor han i de kom-
mende år spiller sammen med 
en gruppe talentfulde unge 
mænd. Ud over ovennævnte 
kan tilføjes John og Knud Apitz, 
Arne Jensen, Freddy Hansen, 
Heinrich Rasmusen, Palle 
Hansen, Lonkei. Senere sam-
men med Alex Larsen, Ole Rock, 
Fisker, Ole Andersen, Bjarne 
Nielsen m.fl.
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 En gylden generation, som opnår flotte resultater for klubben, oprykning til A-rækken 
i `58, til mellemrækken i `61 og oprykning til Københavnsserien i `64, imponerende.
Fido spiller indtil 1972 i alt 227 , 1. holds kampe. Samtidig hermed er Fido ungdoms-
træner og bestyrelsesmedlem fra 1963-1975 heraf formand fra 1967-1972. 
Fido udnævnes til æresmedlem i 1973. Samme jubilæumsår danner han ”Fonden” 
sammen med holdkammeraterne fra 4. senior. Holdet skaffer selv penge til fonden og 
har indtil 2011, hvert år doneret et beløb til ungdomsarbejdet i klubben- enestående.
Fido fortsætter som ungdomstræner i mange år, spiller gl. mands fodbold, er et aktiv 
for klubben og velkendt af alle. I midtfirserne står Fido i klublokalet og hjælper til.
Fido tildeles KBU`s sølvnål for sit mangeårige lederskab i 1988. 
Siden har Fido hjulpet til hvor der er brug for det f.eks. ved klubhusbyggeri, vedligehold, 
ved arrangementer og arbejdsdage- og er stadig en del af vagtstaben i vores klubhus.
Fido er en stor personlighed, grundlæggende positiv, men direkte i sit sprog, pålide-
lig og humørfuld- en samlende person som er så vigtig for vores klub.
Med baggrund i denne fantastiske historie havde vi i bestyrelsen besluttet at give en 
særlig pris til Fido.

Formand Finn Nørgaard overrækker Fido KFB`s særlige pris for Fido`s enestående 
klubarbejde. Tillykke Fido og kæmpe stort tak.

Efter dette indslag var stemningen yderligere løftet og resten af aftenen blev der 
hygget og fortalt historier. 
Det blev en stor aften i klubben og alle havde en glad aften.
Tak til jer alle.                                                                                                                      Bestyrelsen
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I KFB får vi ind imellem nogle spændende henvendelser om arrangementer på 
Kløvermarken. Således også i marts måned, hvor vores sportsudvalg blev forespurgt 
om at lægge klubhus og baner til en stor event for Red Barnet.
Bestyrelsen tilsluttede sig den gode sags tjeneste. 
Efter noget forarbejde lykkedes det at få alt klart til d. 4. april.

Red Barnet og DBU skulle markere og indlede deres store landsdækkende kampag-
ne ”Kom ud af pomFritten”  for at fremme børns trivsel.
Det var meget udstyr, der blev pakket ud foran klubhuset, oppustelig fodboldbane, 
melonhytte, tuneller, skydelagen, målesøjle o.s.v.
Alt var meget professionelt anlagt og snart mødte pressefolk og prominente gæster 
op i vores klubhus.

Der var ikke fremmødt så mange lokale børn som man ventede, så de der var der fik 
endnu mere opmærksomhed og vejledning.
Børnene skulle på en mission sammen med Agent Super Sund, men ville blive udfor-
dret og lokket til usunde ting af Grev Mug. En dag fuld af leg, bevægelse og sjov.
Det var herligt at se de opgaver som børnene skulle løse og den glæde samværet vakte.
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 I løbet af arrangementet kom Red Barnets generalsekretær Mimi Jacobsen og fik en 
lille snak i vores klubhus. Red Barnets Lokale afdeling på Amager var ligeledes til stede.
Lidt efter kom flere folk fra DBU og journalister og fotografer. 
KFB fik besøg af topfolkene i dansk fodbold, DBU generalsekretær Jim Stjerne 
 Hansen og DBU informationschef Lars Berendt, som var kommet for at signere  
samarbejdsaftalen med Red Barnet og promovere samarbejdet for pressen. 

KFB huser topledere og skaber rammen om stor event. Vores børn fik med kort varsel 
tilbud om at komme og kigge ( evt. være med).
Vi fik en positiv oplevelse og vist klubbens flotte rammer frem.  
På DBU`s hjemmeside får vi pæn omtale for værtsskabet.
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Der er andre fælles oplevelser, som fortjener omtale i bogen.

Vinterturneringen
Igen i år havde Ole og Brita Nygaard arrangeret en stor turnering på kunstgræs-
banerne. Alle klubbens voksenhold mødtes, hver onsdag for at spille i en af de to 
turneringer. Det blev både til interne opgør om ære og præstige, samt lidt spisning 
og hygge i klubhuset. En god måde at lære nogle af de andre medlemmer at kende 
og holde sig i gang på i den mørke vinter.

Five-a-side
Traditionen er justeret til dagens populære 7m fodbold, med totalfodbold på tværs.
Januar måned, boldspil efter længere pause, stivhed i kroppen og for små mål. Det 
er en dag, hvor der tages hensyn til den manglende kampform og den store alders-
spredning. En hyggelig dag blev det og vinderne af turneringen blev holdet med 
Kristian, Rydbirk, Nørgaard, Brockdorf og Patrick.

Herrefrokost
En ny tradition er opstartet i 2011 og er styrket i 2012, med god tilslutning.
En eftermiddag og aften i februar. Kulde og blæst udenfor, men duften af dejlig 
hjemmelavet frokost i og en summen af livlig snak ved bordene i klubhuset.  
Herrefrokosten (og enkelte kvinder) blev en fortjent succes med 25 deltagere.
Stor ros til arrangø-
rerne Claus Walle 
Frederichsen, Carl 
Otto, Nan, Rasmus-
sen og Tommy 
Thomsen.

                                                              Her de flittige kokke og hyggeværter for frokosten i februar.  Tommy T., Nan og Walle
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Ved vores generalforsamling d. 23.02.2012 var det mange gengangere fra tidligere 
år, som deltog.
Andreas Petersen var en glimrende dirigent.

Bestyrelsesmedlem Andreas Niebe gennemgik den sportslige beretning. Her kan 
nævnes 1. seniors fremgang og placering som nr. 7 i sæson 10-11 og en aktuel halvvejs 
placering i 2012 som nr. 5. Nævnt blev seniortruppens træningslejr til Vildbjerg. Vores 
bedste 7 mands hold ( Søren Stolle m.fl.) spillede sig op i mesterrækken. Lacrosse hol-
det blev i sæsonen 10/11 danmarksmester. Stort tillykke med den flotte titel.  
Håndboldholdene er ophørt i klubben.

Ungdomsholdene har klaret sig fint og kammeratskabet er i hovedsædet.

Formand Finn Nørgaard rundede det sportslige af med at glæde sig over at vores 
seniorafdeling nu rummer spillere nok til 3 hold. Vi får hver halvsæson nye henven-
delser fra 7 m hold om optagelse i KFB, dog ophører andre 7 m hold.
Vi så i 2011 et bedre samarbejde mellem ungdomstrænerne bl.a. igennem ungdoms-
udvalget. 
Gl. mand holdene fungerer fint, især må fremhæves det gode samarbejde holdene/
spillerne imellem. Lacrosse afholdt i sommers et internationalt stævne og det var en 
glæde at følge det sociale miljø udenfor banen og i vores klubhus.
Håndbolden i KFB blev i løbet af året reduceret til ganske få medlemmer og er p.t. 
ophørt.
Finn takkede de trænere og ledere som yder en stor indsats og bruger rigtig mange 
timer for at få de enkelte hold til at fungere.

Aktiviteter
Vi  har en årskalender,  som viser hvornår der er fælles aktiviteter i KFB. I 2011 har der 
været en del gode sociale arrangementer. Vi er tilfredse med omfanget, som jo må være 
i balance med efterspørgslen. Vi har nogle faste tilbud, som vinterturnering, five a side, 
glasfest, familiedag m.v., som fungerer fint takket være de folk som står bag- tak for det.
I 2011 havde vi den glæde at nogle af vores medlemmer selv tog initiativ til nye fæl-
les tilbud. Frokosten i februar, blev opstartet af Bruun, Walle og Nan. 

KFB support, dannet af brødrene Jens og Henrik Jacobsen er en anden glædelig 
nyskabelse. De forkælede os med dejlig brunch, hyggelige timer og 1. senior kamp 
med stemning på sidelinjen. Stor ros til familierne Jacobsen.
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 Passiv dag byggede på et ønske om at give de passive en anledning til at komme 
over i klubben og dermed genskabe forbindelsen til andre medlemmer. Super ma-
sters holdet var nogle hyggelige værter og det blev en hyggelig eftermiddag.

Takke festen 
var klubbens måde at vise at vi værdsætter de mange frivilliges indsats. Der var invi-
teret 58 medlemmer og 28 deltog i den festlige aften. God mad, en lang quiz mellem 
de 2 hold, gav en fin stemning. Bjarne Nielsen blev denne aften fejret som vores nye 
æres medlem.

Hjemmesiden
Vores hjemmeside er for andet år i træk gennemgået en forvandling.  
Efter Webmaster Kim Schwaner store forarbejde ovegik vi denne vinter til den  
DBU- baseret hjemmeside, med on-line resultatopdatering. 

Klubhuset 
er vores hjemsted, hvor vi alle kan komme og nyde samværet. I bestyrelsen priorite-
rer vi en fortsat forbedring af vores klubhus højt. Huset skal vedligeholdes, men vi 
vil også forny det. Hertil har vi brug for en stor frivillig indsats, så vi kan få optimalt 
udbytte af vores økonomiske muligheder. Vi takker de medlemmer som hjælper 
omkring huset.

Økonomi     
Med den store udbygningssatsning, som kostede lidt mere end forudsat tømte vi 
stort set kassen 2010. Vi håbede at 2011 kunne bringe et overskud, som ville give os 
en reserve igen. Vi kan sige, at vi har opnået et meget flot resultat i 2011, som Bjarne 
fortalte meget mere om under aflæggelse af regnskab.

Kontingentrestancer giver til stadighed store ærgrelser i bestyrelsen. Det skyldes at 
nogle medlemmer er lang tid om at få betalt eller forsvinder fra ubetalt rate.

Der er mange opgaver og heldigvis mange, der vil hjælpe til i klubben. Men at tage 
en lederpost, en udvalgspost  og et vedvarende ansvar synes stadig at være vanske-
ligt for de fleste.

Formanden takkede til sidst bestyrelsesmedlemmerne for et flot arbejde i året. 

Bestyrelsen 2012
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Serie 1, pulje 2 sæson 2011-2012 
 1 IF Føroyar 26 21 3 2 79 - 22 66 
 2 Dragør Bk. 26 19 4 3 80 - 25 61 
 3 HB 26 18 4 4 85 - 27 58 
	 4	 KFB	 26	 13	 5	 8	 55	 -	 39	 44	
 5 Sundby Bk. 26 9 9 8 46 - 39 36 
 6 Østerbro IF 26 10 6 10 48 - 48 36 
 7 Vigerslev Bk. 26 10 3 13 35 - 61 33 
 8 BK Rødovre 26 10 2 14 36 - 55 32 
 9 Nørrebro United 26 9 4 13 35 - 57 31 
 10 BK Fix 26 8 5 13 46 - 60 29 
 11 Fk. Prespa 26 8 5 13 44 - 71 29 
 12 Firkantens Bk. 26 6 5 15 47 - 68 23 
 13 VLI 26 4 8 14 35 - 56 20 
 14 Bk. Viktoria 26 4 3 19 32 - 75 15

Serie 4, pulje 15 forår 2012 
 1 ØKF 9 6 0 3 23 - 18 18
 2 Rikken 9 6 0 3 15 - 12 18
	 3	 KFB	 9	 5	 1	 3	 22	 -	 18	 16
 4 Bk. Skjold 9 4 1 4 28 - 19 13
 5 Bk. Hekla 9 4 1 4 21 - 19 13
 6 FA 2000 9 4 1 4 24 - 24 13
 7 B.93 9 4 1 4 19 - 21 13
 8 Bk. Fremad Valby 9 4 1 4 24 - 25 13
 9 FC Sydhavnen 9 2 4 3 19 - 16 10
 10 B 1950 9 0 2 7 11 - 34 2

Serie 4, pulje 16 forår 2012 
 1 Brønshøj Bk. 8 6 1 1 28 - 15 19
 2 B.93 8 5 2 1 22 - 9 17
 3 Vigerslev 8 5 2 1 24 - 14 17
 4 FC Nyhavn 8 3 2 3 10 - 16 11
 5 Bk. Amalie 8 3 1 4 18 - 18 10
	 6	 KFB	 8	 2	 3	 3	 18	 -	 21	 9
 7 Amager FF 8 2 2 4 17 - 24 8
 8 FB 8 1 2 5 12 - 20 5
 9 FA 2000 8 1 1 6 14 - 26 4
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Serie 5, pulje 19 forår 2012 
	 1	 KFB	 11	 8	 2	 1	 32	 -	 10	 26
 2 Bk. Fremad Valby  11 6 2 3 36 - 22 20
 3 Bk. Skjold  11 6 2 3 34 - 28 20
 4 Nørrebro United 11 6 1 4 27 - 24 19
 5 FC Newborn 11 5 3 3 32 - 23 18
 6 ØKF 11 5 2 4 25 - 21 17
 7 Real l’ Hôpital 11 3 6 2 25 - 21 15
 8 Brønshøj Bk. 11 5 0 6 31 - 39 15
 9 Bk. Vestia 11 4 1 6 28 - 37 13
 10 FC Culpa 11 4 0 7 24 - 33 12
 11 GVI 11 3 2 6 33 - 39 11
 12 Bk. Skjold 11 0 1 10 19 - 49 1

7m pulje 150 forår 2012 
 1 SSB 10 7 1 2 41 - 20 22
 2 Bk. Fremad Amager 10 6 3 1 41 - 38 21
	 3	 KFB	 10	 6	 2	 2	 41	 -	 18	 20
 4 KB 10 6 2 2 44 - 22 20
 5 Tårnby FF 10 6 0 4 22 - 19 18
 6 Firkanten 10 5 0 5 38 - 33 15
 7 Føroyar 10 4 1 5 30 - 39 13
 8 Rikken 10 3 2 5 28 - 35 11
 9 AB Tårnby 10 3 1 6 23 - 28 10
 10 B.93 10 2 1 7 15 - 43 7
 11 Vesterbro All. 10 0 1 9 19 - 47 1

7m pulje 158 forår 2012 
 1 CBS Sport 8 7 0 1 42 - 14 21
 2 Føroyar 8 6 0 2 46 - 22 18
 3 Vestia 8 6 0 2 38 - 20 18
 4 Kastrup Bk. 8 4 1 3 28 - 15 13
	 5	 KFB	3	 7	 4	 0	 3	 22	 -	 18	 12
 6 Bk. Skjold  6 2 1 3 18 - 20 7
 7 FB 8 2 1 5 11 - 35 7
 8 Bk Døvania 8 1 0 7 24 - 50 3
 9 B.1908 7 0 1 6 13 - 48 1
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Resultater for klubbens hold



 

7m pulje 160 forår 2012 
 1 KB 10 10 0 0 45 - 14 30
 2 Dynamo FC 10 9 0 1 40 - 11 27
 3 Bk. Fremad Amager 9 5 2 2 29 - 17 17
 4 Bispebjerg Bk. 10 5 1 4 39 - 29 16
 5 Vestia 10 5 1 4 35 - 25 16
 6 GVI 9 5 0 4 43 - 21 15
 7 B.93 10 5 0 5 33 - 28 15
 8 Bk. Frem 10 3 2 5 20 - 34 11
	 9	 KFB	 10	 1	 1	 8	 14	 -	 36	 4
 10 Bk. Olympia 1921 10 1 1 8 14 - 53 4
 11 TKC 10 1 0 9 19 - 63 3

7m kvinder pulje 163 forår 2012 
 1 B93-HIK 10 7 2 1 41 - 9 23
 2 Bk Fix 10 7 1 2 37 - 12 22
 3 B.1908 10 6 2 2 22 - 6 20
 4 GVI 10 6 0 4 27 - 16 18
 5 Valby 10 5 1 4 19 - 25 16
 6 IBP United 10 5 0 5 16 - 33 15
 7 Vigerslev 10 3 1 6 11 - 26 10
 8 HB 10 2 4 4 11 - 16 10
 9 Husum Bk 10 3 0 7 9 - 24 9
 10 B.1960 10 2 2 6 21 - 30 8
	11	 KFB	 10	 2	 1	 7	 14	 -	 31	 7

U 17 drenge 2 (95-96) forår 2012 
 1 GVI 8 6 2 0 24 - 10 20
 2 Bk. Fremad Amager 8 5 0 3 29 - 21 15
 3 FA 2000 8 5 0 3 20 - 15 15
 4 Vanløse 8 5 0 3 16 - 16 15
	 5	 KFB	 8	 4	 2	 2	 16	 -	 16	 14
 6 Kastrup Bk. 8 3 1 4 22 - 16 10
 7 Bk. Hekla 8 2 1 5 7 - 19 7
 8 KFUM 8 1 1 6 9 - 17 4
 9 B 1903 8 1 1 6 12 - 25 4
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 U 15 drenge 4 (97) forår 2012 
 1 FB 6 6 0 0 43 - 1 18
 2 B 1950 (1) 6 4 0 2 19 - 18 12
 3 B.93 3 6 3 0 3 27 - 15 9
 4 B.1903 6 2 2 2 23 - 15 8
 5 KB 6 2 1 3 14 - 34 7
 6 B 1950 (2) 6 1 1 4 11 - 18 4
	 7	 KFB	 6	 1	 0	 5	 7	 -	 43	 3

Veteran 3 sæson 2011 
 1 FC Sydhavnen 20 16 2 2 101 - 29 50
 2 Vestia 20 15 3 2 87 - 33 48
 3 Hvidovre IF 20 10 5 5 49 - 26 35
 4 FA 2000 20 11 1 8 52 - 50 34
	 5	 KFB	 20	 10	 1	 9	 66	 -	 62	 31
 6 Skovshoved IF 20 8 2 10 41 - 51 26
 7 Vanløse 20 8 1 11 36 - 56 25
 8 HB 20 6 2 12 39 - 72 20
 9 B 1960 20 4 4 12 23 - 45 16
 10 Bk. Fremad Valby 20 4 4 12 35 - 70 16
 11 AB Tårnby 2 20 4 3 13 35 - 70 15

Superveteran 1 sæson 2011 
 1 Dragør Bk. 20 13 5 2 51 - 17 44
 2 AB Tårnby 20 12 5 3 55 - 24 41
 3 Kastrup Bk. 20 10 6 4 50 - 27 36 
 4 B.93 20 9 4 7 44 - 38 31 
 5 FA 2000 20 9 2 9 51 - 38 29 
 6 Bk. Fix 20 8 4 8 35 - 33 28 
 7 Brønshøj Bk. 20 7 6 7 42 - 49 27 
	 8	 KFB	 20	 7	 2	 11	 32	 -	 43	 23	
 9 Hvidovre IF 20 6 2 12 32 - 43 20 
 10 B.1903 20 4 5 11 32 - 60 17 
 11 Bk. Fremad Valby 20 2 5 13 22 - 74 11
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 Superveteran 2 sæson 2011 
 1 HIK 19 16 1 2 83 - 13 49 
 2 FB 19 15 2 2 54 - 14 47 
	 3	 KFB	 19	 14	 1	 4	 77	 -	 21	 43	
 4 Copenhagen Celtic 19 10 4 5 36 - 26 34 
 5 Bk. Hekla 19 10 2 7 41 - 32 32 
 6 AB Tårnby 19 7 1 11 38 - 59 22 
 7 Rosenhøj BK 10 5 4 1 21 - 15 19 
 8 SSB 19 5 3 11 27 - 49 18 
 9 Bk. Skjold 19 3 2 14 31 - 65 11
 10 B.1908  19 3 1 15 19 - 62 10 
 11 B.1908 19 1 1 17 13 - 84 4

Super Masters pulje 195 efterår 2011 
 1 AB Tårnby  9 8 0 1 69 - 13 24 
 2 Husum Bk 9 8 0 1 43 - 19 24 
 3 B62 9 6 0 3 30 - 19 18 
 4 Bk. Fremad Amager 9 5 1 3 35 - 19 16 
	 5	 KFB	 9	 4	 2	 3	 32	 -	 30	 14	
 6 Brønshøj Bk. 9 4 0 5 22 - 23 12 
 7 KB 9 3 2 4 16 - 38 11 
 8 Valby 9 2 1 6 21 - 47 7 
 9 Bk. Stefan 9 1 2 6 17 - 47 5 
 10 AB Tårnby 9 0 0 9 13 - 43 0
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Medio 2012 er vi:
 95 Ungdomsspillere
 170 Seniorer og gammelmandsspillere, samt lacrosse spillere.
 65 Passive

Organisation 2012

Bestyrelsen
Formand  Finn Nørgaard
Næstformand
og kasserer  Bjarne Nielsen
Bst. Medlem  Finn Hansson
Bst. Medlem  Kim Schwaner
Bst. Medlem  Tommy Thomsen

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

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

Trænere og ledere:
 1. senior  træner Alex Andreasen
 ass træner Kaj Olsen
 Holdleder Kaj Olsen

 2. senior træner Bo Høyer
 Holdleder Ole og Brita Nygaard

3. senior træner Allan Jørgensen
 Holdleder Ole og Brita Nygaard

4. senior holdleder Søren Stolle og Kenneth Lagstrøm
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Statistik for KFB



 

7m, pulje 150 mester Søren Stolle og Kenneth Lagstrøm
7m, pulje 160  Tim Christensen
7m, pulje  162  Martin Aagaard 

U 6 og U 7   Peter Jacobsen og Michael Geldam
U 9   Simon Schou, Jeppe Tikjøb
U 13   Andreas Petersen, Vidar, Peter H. Jensen
U 17   Anders Bruzelius
U 17, 1. hold  Emil Kjær og Bo Høyer

Veteran  Teis Petersen
Superveteran  Finn Hansson og Steen Sørensen
Masters  Finn Jacobsen
Gr, Old Masters  Andre Mersebak

Lacrosse  Ronnie Mathiessen, Andreas Fønns.
Bordtennis  Jan Foli

Webmaster  Kim Schwaner

Klubhusvagter   Claus ”Walter” Frederichsen, Carl Otto ”Nan” Rasmussen, 
Fido, John Apitz, Erik Trolleborg, Rene Schrøder,  
Allan ”Mus” Sørensen.

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

www.kloevermarkenfb.dk
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