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KFB 25 år med fusioner og tilvænning
KFB fejrer i år sit 25. års jubilæum. Vi fremstår i 
dag som een samlet klub med en synlig kultur og 
et blomstrende klubliv. KFB har et brand, som 
genkendes i Københavnsk fodbold. Vi har succes-
fuldt gennemlevet 2 fusioner, (Sylvia- Standard 
1990 og KFB – Lejerbo 1994). Vi har formået at 
samle medlemmerne om KFB kulturen og tiltræk-
ke nye medlemmer til en klub med en god stem-
ning, en hyggelig omgangstone og stor rummelig-
hed. 

Vi har et solidt grundlag og 115 års fodboldkul-
tur at bygge videre på. Således stiftedes moder-
klubberne Sylvia (år 1900) og Standard (år 1913) 
og var blandt pionerklubberne i Københavnsk fod-
bold. Fra 1952 blev de naboklubber på det nyetab-
leret anlæg Kløvermarkens Idrætsanlæg. Lejerbo 
stiftedes i 1969 som gårdklub og med Skolen ved 
sundet som et vigtigt rekrutteringsgrundlag. Se-
nere som succesfuld DAI klub, inden også Lejerbo 
fusionerede med Torvebo FC i KBU-regi. 

Mange ledere og spillere i disse moderklub-
ber var venner på tværs, kendte hinanden fra de-
res opvækst i lokalområdet, skolegang, mange lo-
kalopgør, som kollegaer, tidligere holdkammerater,  
studiekammerater eller naboer. En del af disse 
medlemmer er i dag nøglepersoner i KFB og bærer 
den rige kulturarv videre hver dag. Du kan læse 

om moderklubbernes righoldige historie på vores 
hjemmeside www.kloevermarkenfb.dk.

 De første 25 år har givet vores medlemmer 
et væld af oplevelser ikke kun som aktive på baner-
ne, men også som deltager i mange arrangementer. 

Det er rigtig, at de sportslige resultater har væ-
ret meget svingende gennem årene, men resulta-
terne på klubånd og sammenhold har været helt i 
top – og for en klub som vores, er det helt, som det 
skal være!

Måske en dag smitter klubånden så også af på 
resultaterne sådan, at vi på et tidspunkt også vil 
være omtalt jævnligt i aviserne!

Denne bogs sigte er netop at beskrive en 
klubkultur båret af et unikt sammenhold. Redak-
tionen håber oprigtigt, at det er lykkedes.

Vi ønsker, lige så inderligt, at takke alle, der har 
været med til at gøre KFB til den superklub, den er 
i dag; det være sig spillere, trænere, ledere og an-
dre frivillige gennem årene.

Ligeledes vil vi takke alle som har bidraget med 
de historier, fotos, statistik og andre informationer, 
der har gjort denne udgivelse mulig.
God fornøjelse

Redaktionen
Finn Nørgaard, Michael B.V. Jensen,  

Eva D. Nielsen og Jens Jakobsen.

Forord
Af Redaktionen
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Christian Sichlau Larsen, altid målfarlig for 
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Som navnet antyder, er Kløvermarkens Forenede 
Boldklubber (KFB) en sammenslutning af flere 
klubber.

De to gamle traditionsklubber og arvefjender 
Boldklubben Sylvia og Boldklubben Standard 
Kammeraterne påbegyndte drøftelser om en mulig 
fusion i 1988, hvor man nåede så langt som til ved-
tagelser på de respektive klubbers generalforsam-
linger. Her faldt fusionen dog til jorden, da med-
lemmerne i Boldklubben Standard Kammeraterne 
stillede krav om at den nye fusionsklub skulle be-
holde deres klubs navn. Dette kunne Sylvia ikke 

acceptere og i november 1988 opgav man fusions-
tankerne.

Grunden til at ideen om en fusion opstod, var det 
voksende pres begge foreninger var under. Drifts-
udgifterne voksede og aktivitetstilskuddene faldt i 
takt med at den generelle samfundsøkonomi var 
under pres. Bl.a. derfor gav man ikke helt slip på 
fusionstankerne, og i 1990 var der igen kontakt 
mellem de to arvefjender. 

Her erkendtes det, at man måtte skabe en ny 
identitet, selvom de gamle værdier fra begge klub-
ber som godt kammeratskab, fællesskab og sports-

KFB 
– en fusion bygget på stærke fundamenter
Af Eva Duberg Nielsen

Klubbens første bestyrelse: Stående fra venstre: Per Hansen, Ole Nygaard, Michael Børge Jensen, Torben 
Aakjær Jensen. Siddende fra venstre: Jan Johansen, Brita Nygaard, Arne Lilholt.
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ånd fulgte med til den nye klub. Derfor arbejdede 
et fusionsudvalg tæt sammen om at lave en struk-
tur for den nye klub. Endvidere udarbejdedes en 
plan for fusionsarbejdet, og i starten af juni 1990 
blev KBUs turneringsudvalg informeret om pla-
nerne.  Fusionsudvalget bestod af Ole Nygaard og 
Brita Nygaard fra Standard Kammeraterne, og 
Jan Johansen, Arne Lilholt og Per Hansen (Tex) 
fra Sylvia samt Finn Jacobsen. Derudover deltog 
Jørgen Skipper Nielsen fra Dansk Idrætsforbund 
som professionel sparringspartner.

Medlemmer i Boldklubben Standard Kammera-
terne blev i et brev fra formand Ole Nygaard infor-
meret om planerne om fusion, og ikke mindst, en 
fusions fordele. På generalforsamlingen d. 20. juni 
1990 vedtog klubbens medlemmer at opløse klub-
ben med 34 stemmer for og 6 imod. Boldklubben 
Sylvia vedtog på sin generalforsamling d. 8. august 
at opløse klubben med 19 stemmer for og 0 imod.

Henover sommeren og frem til den stiftende ge-
neralforsamling 1. oktober 1990 holdt fusionsud-
valget en række møder, hvor alt fra klubbens over-
ordnede struktur til fastholdelse af en stærk 
ungdomsafdeling blev gennemdrøftet. Målet var 
klart; At blive en stærk og indflydelsesrig sports-
forening på Amager.

På den stiftende generalforsamling var der stor 
opbakning til den nye klub. Men der var også dis-
kussioner om klubnavn og kontingentsatser. Refe-
ratet fra generalforsamlingen vidner om stort en-
gagement blandt klubbens medlemmer, men også 
om tilfredshed med fusionsudvalgets arbejde.

Klubben hvilede på sit stærke fundament fra de 
traditionsrige moderklubber, og andre klubber på 
Amager skævede til KFBs solide foreningsarbejde. 
Dette førte i 1994 til endnu en fusion, denne gang 
med Boldklubben Lejerbo. Lejerbos spillere og le-
dere blev naturligt sluset ind i KFB, og bidrog ak-
tivt til at udvikle KFB-kulturen. I en årrække var 
det således Per og Torben Aggerholm og Jens Ja-
cobsen der var nøglepersoner i klubbens ledelse.

Klubben blev større end nogensinde med 7 se-
niorhold, 1 damehold, 2 håndboldhold, og ikke min-
dre end 10 ungdomshold. Fusionen med Lejerbo 
førte til et betragteligt løft af det sportslige og so-
ciale niveau i KFB. 

KFBs stærke identitetsdannelse har gjort fusio-
ner og samarbejde lettere at håndtere end det kun-
ne have forventes. Der har været naturligt plads til 
ledere og spillere fra de gamle klubber, og samtidig 
er klubben ikke præget af fraktioner blandt de spil-
lere, som er kommet med fra enten Sylvia, Stan-
dard eller Lejerbo. For klubbens unge spillere – ge-

neration KFB – er fusionerne ikke en del af livet i 
KFB. Her trækker man med stolthed KFB-trøjen 
over hovedet og kæmper på grønsværen for klub-
ben.

Per Aggerholm, 
formand for KFB 19941998, 19992002

Formænd i KFB:
Finn Nørgaard 2010-

Kim Lykke Petersen 2007-2010

Jan Baltzersen 2004-2007

Torben Aggerholm  1998-1999, 2002-2004

Per Aggerholm 1994-1998, 1999-2002

Rene Cederkrantz 1994

Ole Nygaard 1990-1994
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De første år
Det hele startede mandag den 1. oktober 1990 i 
Standards klubhus i Nyrnberggade 29. Sylvia og 
aftenens værter skulle indgå ægteskab – samme 
dag, i øvrigt, som ikrafttrædelsen af reglen om, at 
det nu var obligatorisk med tændte lygter hele døg-
net for alle motorkøretøjer!

Amagers ældste fodboldklub, BK Sylvia fra år 
1900 og ærkerivalerne og naboerne, den 13 år yng-
re BK Standard Kammeraterne, skulle nu til at 
stå på samme banehalvdel i jagten på fremtidens 
mål og modstandere. Selvfølgelig fortsat på det sto-
re grønne område for foden af Christianshavn: den 
gamle flyveplads – Kløvermarken!

Kløvermarkens Forenede Boldklubber (KFB) 
var en realitet!

Lygterne blev så sandelig også tændt op til den 
”nye” klubs første sæson i 1991 – omend ikke i hele 
døgnet så i hvert fald i alle de klubaktive timer! 
Man skulle straks generobre Standards nyligt tab-
te plads i Københavnsserien – det var ambitionen! 

Helt fantastisk lykkedes det således klubben at 
gøre den tidligere succesfulde divisionstræner og 
ditto spiller fra Fremad Amager, Erling Rydbirk, 
til KFBs første cheftræner – en titel han kom til at 
have i tre sæsoner. 

En stærk trup blev også samlet med en god blan-

ding af rutinerede Sylvia- og Standardspillere, der 
havde en god erfaring fra både KS og DS, krydret 
med gode unge folk og et par dygtige spillere ude-
fra. Det var i denne første KFB-sæson, at bl.a. Er-
ling Rydbirks søn, Brian Rydbirk (der også havde 
erfaring fra DS i Fremad Amager), debuterede for 
klubben.

Finn Nielsen var klubbens første anfører og Mi-
chael B.V. Jensen (Børge) var holdleder!

Hanne og Egon Bruun vaskede og klargjorde 
både trænings- og kamptøjet (der blev fragtet fra 
Nyrnberggade til Kløvermarken og tilbage igen – 
hver dag) og Erik Klysner behandlede spillernes 
evt. skader. Som den sidste glassur på kagen blev 
der oven i købet arrangeret en perfekt træningslejr 
på et dejligt sted i Fjerritslev i Nordvest-Jylland. 
Her mødte man Skagen, der i disse år var på alles 
læber da de, som bekendt, et par år forinden havde 
slået mægtige Brøndby ud af Pokalturneringen – 
men KFB kunne de ikke slå – vi vandt 2-0! Vi var 
klar til Serie 1!

Desværre var de andre hold i rækken ikke klar 
over vores styrker og vi løb ind i en mareridtsstart! 
KFBs første modstander nogensinde var BK Pione-
ren, der vandt 2-0 på Kløvermarkens indhegnede 
bane 1. Efterfølgende blev så tilpas mange kampe 
tabt i foråret, at vores udgangspunkt inden den 
sidste halvdel af sæsonen helt overraskende var at 
undgå nedrykning. 1 sejr og 3 uafgjorte, blev det 
helt præcist til! Holdet spillede dog en fremragende 
efterårssæson og klarede frisag med en placering 
som nummer otte med 21 points for 7 sejre, 7 uaf-
gjorte og 8 nederlag (to points for en sejr) og en 
målscorer på beskedne 45-44!

I pokalturneringen blev anden KBU-kvalrunde en-
destationen med et nederlag på 5-1 til Hekla efter i 
første kvalrunde at have slået Dalgas med 9-2.

I Amagerpokalen røg vi ud efter første kamp (som 

1. Senior  
gennem et kvart århundrede!
Af Michael B.V. Jensen

Træner Erling Rydbirk tv. og formand Ole Nygaard.
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var en kvalifikationskamp), da B1908 løb med en 
3-2 sejr. KFBs mål blev scoret af Christian Larsen 
og Martin ”Mao” Petersen.

Årets spiller dette første år blev Finn Nielsen og 
Fiduspokalen gik til målmand Andreas Petersen.

De følgende to år under Erling Rydbirk sluttede vi 
henholdsvis som nummer 5 og 6 i serie 1 – med 
kampen i DBUs første runde af pokalturneringen i 
1992 mod Skovshoved dagen efter, at Danmark 
vandt Europamesterskabet på mål af ”Faxe” og 
Vilfort, som en slags højdepunkt! 

KFB tabte dog  med 4-0 for øjnene af blandt an-
dre den trofaste ”Skovser”-fan, skuespilleren Fritz 
Helmuth!

Således var det et noget skuffet serie 1-mand-
skab (efter de tre års store satsninger uden held), 
som Kim ”Fuzzy” Jørgensen overtog i sæsonen 
1994! Det satte da også sine markante spor på sæ-
sonen dette år, da holdet blot blev nummer 13 og 
næstsidst i Serie 1 –  Kun CIK sluttede under! 
Ydermere røg holdet også ud af første kval-runde i 
pokalturneringen. Året før havde BK Lejerbo i øv-
rigt vundet rækken og rykkede op i KS, hvor de 
stadig befandt sig ved udgangen af 1994!

Det ”nye” KFB – kulminationen!
Nedrykning blev det dog ikke til for Kløvermar-
kens Forenede Boldklubber – nej tværtimod! BK 
Lejerbo gik nemlig dette år med i KFB-fusionen 

med virkning fra sæsonen 1995 – og de hvide og 
grønne dragter blev skiftet ud med den stadigt be-
nyttede ”Barcelona-dragt”!

KFB gik således ind i turneringen på Lejerbos 
mandat i Københavnsserien og forlængede ydeme-
re aftalen med Lejerbos cheftræner, Claus Bry-
densholt, med en enkelt sæson – så for KFB blev 
det til ”oprykning” for en placering som nummer 
tretten i Serie 1 - takket være BK Lejerbo!

Optakten til 1995-udgaven af Københavnsseri-
en var rigtig god. En række gode træningskampe 
blev spillet og forberedelserne kulminerede med en 
fin træningslejr i Næstved.

Dette første år i det ”nye” KFB, kunne klubben 
være tilfreds med at have tilmeldt ikke færre end 
otte herresenior-11-mands-hold i KBUs turnerin-
ger – og med andetholdet helt oppe i serie 2, var der 
for alvor lagt op til et øget pres på KS-truppen. Nu 
skulle der for alvor præsteres!

Desværre blev holdet ramt af en række skader, 
der ødelagde forårets målsætninger (bl.a. løb de to 
gange Flemming, Holland og Seistrup, ind i nogle 
alvorlige og længerevarende skader) og de yngre 
kræfter skulle lige vænne sig til tempoet og fysik-
ken i KBUs bedste fodboldrække. Vi havde allige-
vel ikke så kvalitetsmæssigt bred en trup, som vi 
havde troet lidt på i sæson-optakten. 

Trods den manglende bredde blev der alligevel 
brugt hele 34 forskellige spillere på 1. holdet i den 
sæson! 9 af dem opnåede kun at deltage i en enkelt 

1. Senior 1991: Øverst fra venstre: Erling Rydbirk (træner), Rene Nielsen, Thomas Bøhm, Kim Larsen, 
Morten Ligaard, Søren Friborg, Tommy Lund, Andreas Petersen, Michael B.V. Jensen (holdleder) og 
Erik Klysner (Massør). Nederst fra venstre: Henrik Sørensen, Tommy Dender Hansen, Finn Nielsen, 
Brian Rydbirk, Kelvin Hansen og Morten Bruun. 
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kamp og i den anden ende var der to, som måtte 
dele æren i at have flest optrædener på flagskibet 
– 28 af slagsen - det var Carsten Lützhøft og den 
spillende træner, Claus Brydensholt!

1995 blev på mange områder et rigtigt godt år 
for seniorafdelingen. 1. holdet red stormen af og 
sluttede som nummer 8 med 37 point for 26 kampe 
og en målscore på 41-45. Rødovre vandt turnerin-
gen 22 point foran KFB. Anden runde i DBUs vide-
re afvikling af Pokalturneringen blev også nået 
efter en 2-1 sejr over Valby BK. Holdet nåede dog 
ikke videre til tredje runde da topholdet i SBUs ud-
gave af Serie 1, Skælskør, viste sig for stærke for 
vores gutter, i en kamp der blev afviklet på Kløver-
markens indhegnede bane 1 under ledelse af ver-
dens bedste fodbolddommer, Peter Mikkelsen! 2. 
holdet sluttede på en fornem tredjeplads i Serie 2 
og det var nok til en imponerende oprykning. 3. 
holdet vandt Serie 3 kreds 11 og skulle spille i Se-
rie 2 året efter! En særdeles stærk seniorafdeling 
var skabt - må man bemærke!

Årets spiller 1995 blev angriberen Martin ”Mao” 

Petersen og topscoreren dette år blev den nuværen-
de formand, Finn Nørgaard, med 12 mål hvoraf de 
fire blev sat ind i Pokalurneringen!

Claus Brydensholt valgte at stoppe i KFB for at 
prøve kræfter andetsteds og klubben udpegede den 
dengang 32-årige idrætslærer, Peder Siggaard, 
som KFBs nye cheftræner – et spændende og mo-
digt valg!

Truppen mødte da også udpegelsen af den nye 
cheftræner med en vis skepsis. Peder havde nemlig 
kun en begrænset erfaring med at træne herre-
hold. En delebasis-tjans som træner for KBs 1. 
Ynglinge var den ”herre-erfaring”, han havde på 
trænersiden, ellers var det primært damefodbold 
som Peder Siggaard havde sin trænererfaring fra!

Det var da også som om, at truppen på forhånd 
havde indstillet sig på, at det var dén, der skulle 
lære den nye træner et og andet. Denne dametræ-
ner var nok ikke meget bevendt når det kom til at 
skulle lære disse garvede KS-spillere noget om fod-
bold i Københavns bedste række!

Men den meget anerkendte elite-dametræner og 

1. senior 1995: Øverst: Karsten Lützhøft og Kim Larsen. I midten fra venstre: Paul Larsen (holdleder), 
Lars Johansen, Lasse Russotti, Brian Rasmussen, Finn Nørgaard, Per Wohlgemuth, Steen Rasmus
sen, Morten Bruun og Michael B.V. Jensen (holdleder). Nederst fra venstre: Martin ”Mao” Petersen, 
Tommy Nielsen, Thomas Petersen, Johnny Beck, Claus Brydensholt, Thomas Bøhm og Morten Borup. 
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fodbold-underviser gjorde i den grad truppens 
skepsis til skamme!

Sæsonforberedelserne indeholdt naturligvis en 
række gode træningskampe og en træningslejr, 
som det efterhånden var blevet en ”tradition” i 
KFB.

En skole i Nysted på Lolland dannede rammen 
om den hyggelige træningslejr og truppen blev tak-
tisk trimmet og gjort klar til sæsonen. Peder Sig-
gaard viste sig at være særdeles dygtig udi spillet 
og havde en ukuelig tro på både egne evner og sit 
spilkoncept (i både med- og modgang) – noget han 
jo efterfølgende virkelig har udnyttet og udviklet. 
Han gjorde som bekendt fodbold til sin levevej si-
den hen!

Desværre startede turneringen lidt skidt, da 
holdet kun opnåede 3 point i de 4 første kampe og 
spillerne begyndte at tvivle på trænerens indførel-
se af ”det nye” 4-4-2 system – men chefen blev ved 
og fastholdt heldigvis konceptet. Sejren over Sund-
by satte KFB i gang og holdet kunne holde som-
merpause i midten af rækken.

Dette år blev der også arrangeret en forberedel-
sestur forud for den sidste halvdel af turneringen. 
Et stævne skulle indtages i Peder Siggaards hjem-
by, Herning – som sagt så gjort! 

Efter hjemkomsten kunne holdet se frem til ef-
terårets første store opgave: Mødet med Holbæks 
kommende 2. Divisions-hold i Pokalturneringens 
første DBU- runde! Holbækkerne gik dog, og som 
forventet, videre og KFB kunne koncentrere sig 
helt og holdent om den spændende afslutning i KS.

Holdet gjorde det fremragende i dette efterår og 
var helt frem til tredjesidste spillerunde med om 
oprykningen. Men ak, det glippede desværre og vi 

måtte vinke farvel til Ryvang og Valby BK, der 
strøg i DS! 

Det skal dog ikke tage noget fra præstationen. 
Holdet opnåede den bedste placering hidtil i KFBs 
25-årige historie med en femte-plads i KS. Des-
værre forsvandt en del af presset nedefra denne 
sæson, da 2. Holdet sluttede sidst i den stærke Se-
rie 1 Kreds 3 og dermed rykkede ud af rækken!

Var denne nedrykning for andetholdet i virkelig-
heden starten på en deroute for KFBs flotte senior-
afdeling?

Årets spiller i 1996 blev Thomas Bøhm og endnu 
engang blev Finn Nørgaard topscorer – denne gang 
med 11 træffere!

Fra nr . 5 i KS til nr . 7 i Serie 2!
i august-nummeret af klubbladet i 1997 var over-
skriften på en artikel skrevet af, også dengang, al-
lestedsnærværende Jens Jakobsen: ”Det fordømte 
forår” - og det var lige hvad det var – det var fak-
tisk lige, hvad hele året var: Fordømt! Efter foråret 
lå holdet sidst med blot 7 points på kontoen og den 
sidste halvdel af KFBs foreløbigt sidste optræden i 
KS, blev faktisk værre! KFB sagde farvel til den 
bedste lokale fodboldrække ved at slutte som num-
mer fjorten og sidst med 13 points og en målscorer 
på sørgelige 22-60! Det blev dermed en særdeles 
ærgerlig exit for den talentfulde træner, Peder Sig-
gaard!

En del spillere forsvandt til andre, især lokale, 
klubber, så det var et noget uerfarent hold den nye 
cheftræner, Frank Nielsen, overtog i 1998. 2. Hol-
det fik også ny træner, da Michael Rommedahl blev 
ansat. Det viste sig desværre ret hurtigt at trup-
perne for de tre øverste seniorhold manglede kvali-

1. senior 2001: Stående fra v. Per Sørensen, Holdleder, Træner Per Jacobsen, Tor Nielsen, Andreas 
Niebe, Peter Nyabwari, Thomas Asbjørn, René Andersen, Emek Gürkan, Baris Gürkan, Målmandstræ
ner Finn Jacobsen. Siddende fra v. Esben Henriksen, Michael Jacobsen, Patrick Popora, Tim Christen
sen, Bent Nielsen, Henrik Mersebak og Kenneth Parbst.
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tet og en tredobbelt nedrykning blev desværre en 
realitet – og det var selvom, at man prøvede med 
Bo Høyer som cheftræner i de tre sidste turne-
ringskampe dette år. 1. og 2. holdet slutte sidst i 
henholdsvis Serie 1 og Serie 2 og 3. holdet sluttede 
næstsidst ligeledes i Serie 2!

De næste fire sæsoner bød på to 6. pladser og to 
7. pladser i Serie 2 og i 2003-sæsonen var klubben 
decimeret til blot to seniorhold – 1. holdet i Serie 2 

og 2. holdet i Serie 3!
Men så skete der endelig noget positivt!

Efter, at Peter Juul havde haft roret i 1999 og 
2000, overtog den tidligere Standard-træner (og 
målmandstræner for Peter Juul), Per Jacobsen, 
jobbet som klubbens cheftræner. Et job han havde i 
to sæsoner med placeringer ganske som sin for-
gænger: en 6. og en 7. plads. Per gav derefter ”nøg-
lerne” videre til tidligere assistent-træner for både 
Peter Juul og Per selv, Søren ”Mini” Schrøder!

Tilbage igen – og igen!
Søren havde således en perfekt indgang til jobbet 
som cheftræner, da han jo via sit arbejde som assi-
stent-træner, havde et særdeles godt kendskab til 
truppen.

Allerede i sin første chef-sæson i 2003 bar arbej-
det en stor form for frugt, da han opnåede en flot 3. 
plads med 1. holdet. En placering han endda for-
måede at toppe allerede året efter da han og holdet 
vandt Serie 2 og bragte KFB tilbage på sporet, med 
51 point for 21 kampe og en imponerende målsco-
rer på 77-25 – og det var oven  købet med en trup 
bestående af et overtal af spillere fra egne rækker 
– og stadig med kun to seniorhold i klubben, 2. Hol-
det blev nummer 7 i Serie 3! 

Op til sæsonen 2005 havde Ole ”Rock” Nielsen 
meldt sig som holdleder og Per ”Gokke” Sørensen 
var materialeforvalter. Forberedelserne var fine 
omend ikke som i klubbens tidlige år, da holdet 
måtte ”nøjes” med at afholde træningslejren i klub-
huset på Kløvermarken!

Trods en del modgang i sæsonen hvor en del til-
vænning til den ”nye” række skulle indtjenes, var 
der hele tiden fuld opbakning til Søren Schrøder. I 
allersidste spillerunde lykkedes det på fornemste 
vis at beholde placeringen som Serie 1-mandskab 
ved at ændre en 0-3 til 3-3 og siden 4-4 mod ubesej-
rede BK Union!

Endnu engang var et fantastisk stykke arbejde 
gjort af Søren og resten af holdet.

Optakten til efterårs-sæsonen 2006 blev    noget 
kaotisk. 2. holds-træner, Tom G. Mortensen, blev 
forfremmet, men havde tilsyneladende ikke den 
fornødne opbakning fra truppen. I hvert fald havde 
han svært ved at mønstre flere end 8 mand til vin-
tertræningen i snit.  Forberedelserne og den mang-
lende opbakning til træneren, gav da også noget af 
et negativt udslag på indsats-siden i den følgende 
turnering. Historiske 9 nederlag på stribe nær-
mest tvang klubben og Tom til at stoppe samarbej-
det før tid! Kim ”Fuzzy” Bjørnholt, der ellers havde 
jobbet som træner for reserverne, stod derpå atter i 
spidsen for KFBs bedste mandskab. 

Oprykning til serie 1 fejres i 2004 
Tv. Rene Andersen, Rasmus Friis, holdleder Per 
”Gokke” Sørensen.

Fra v. Martin og Karsten Smedegaard, Jimmi, An
dreas Niebe, Allan Jørgensen, Emek Gülhan, Baris 
Burkan og Thomas Asbjørn.
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Sidst Kim var chefen sluttede holdet, som tidli-
gere nævnt, sidst - men sådan gik det heldigvis 
ikke denne gang. Efter et forbilledligt stykke hårdt 
arbejde af ”Fuzzy” og holdet, klarede de sammen 
skærende i en meget hård række og sluttede på en, 
efter omstændighederne, flot 10. plads. Igen blev 
holdets skæbne afgjort i sidste spillerunde.

Der var skabt en tro på noget større!
Stadig med ”Fuzzy” ved styrepinden skete det 

utænkelige dog alligevel. Holdet sluttede næstsidst 
og måtte ud af rækken sammen med AIK Frede-
riksholm! Igen var fremmødet til træning en anel-
se sløjt (8-10 mand per gang) og bredden var selv-
sagt ikke god nok – faktisk kunne man i den sæson 
se et bemærkelsesværdigt comeback for den tidli-
gere målmand, Michael Jacobsen, men denne gang 
som angriber!!

2008-sæsonen startede som 2007, med ”Fuzzy” 
som cheftræner, men denne gang i Serie 2. Holdet 
spillede en fornem forårssæson og var med helt 
fremme. Desværre svigtede opbakningen til træ-
neren, som efteråret skred frem og fremmødet blev 
ringere. Midt i efterårssæsonen var kampen om 
oprykningen glippet og ”Fuzzy” blev afløst før tid af 
den tidligere Dragør-træner, Kristian Ring. Han 
formåede at slutte 2008 af med en placering som 
nummer 5.

Nu skulle turneringen vendes således, at man 
skulle til at starte i efteråret og have de afgørende 
kampe i foråret. Dette skulle gøres ved en intens 
halvsæson i foråret 2009 hvor både op- og nedryk-
ning skulle klares på kort tid. For at det hele skulle 

passe sammen, kunne man ikke i dette forår danne 
en ren 1. holds-række i Serie 2 som man var vant til!

Forud for denne intense halvsæson, hvor der 
ikke var plads til alt for mange svipsere, tog holdet 
på en teambuildingstur til Holland. Formen og 
holdånden skulle pudses af og forfines – og missio-
nen lykkedes da også på fornemste vis!

Kristian Rings tropper gjorde det fremragende 
gennem hele det forår og igen blev sidste spillerun-
de afgørende for KFBs videre skæbne. Frem førte 
3-1 i Valby og jublede (kortvarigt), for med dette 
resultat var de oppe. Men KFB fik reduceret og så 
var der byttet rundt på de glade ansigter – KFB 
var tilbage i Serie 1 -  på en bedre målscore end 
Frem!

Endnu et historisk resultat - og ned igen!
Ved indgangen til 2010 var KFB placeret på en li-
det flatterende 13. plads efter en svær sæsonstart i 
den stærke Serie 1! Men en virkelig god trænings-
lejr i Berlin, en ukuelig optimisme og en ligeså 
ukuelig opbakning fra sidelinjen, skubbede holdet 
frem til en slutplacering som nummer 10 i rækken 
– hvilket var uden for nedrykningszonen og i den 
grad godkendt!

Turneringen 2010/2011 blev Kristian Rings næst-
sidste (i denne omgang)! Efter et svært efterår med 
lidt for mange remiser, holdt holdet vinterpause i 
bunden. Et bedre forår gjorde dog heldigvis, at Kri-
stian fortsat kunne træne et Serie 1-hold efter som-
merferien 2011 – det blev til en godkendt 7. plads.

I den følgende sæson skrev cheftræner, Kristian 
Ring, assistent-træner, Dennis Sørensen og holdle-

1. senior 2011: Stående fra venstre: træner Kristian Ring, Henrik Mersebak, Daniel Marsebak, Victor 
Branden, Daniel Stender, Andreas Niebe, Antony Michael, Rene Andersen, ass.træner Dennis Søren
sen. Siddende fra venstre: Rasmus Krogh, Lennert Sholze, Stefan Monberg, Mike Thorup Sørensen, 
Simon Hansen, Casper Krandorf, Lukas Pedersen.
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der, Ole ”Rock” Nielsen sig ind i et særdeles posi-
tivt kapitel i KFB-historien.

For det første opnåede Kristian Ring at blive den 
cheftræner i KFBs historie, der har været længst 
tid i jobbet. 3½ år plus den sidste del af 2008 – gan-
ske imponerende!

For det andet var der slutplaceringen!
Det startede helt vildt; i de tre første kampe gjorde 
holdet ”det onde” ved Vigerslev, Prespa og Østerbro. 
9 points blev tjent via en skræmmende 12-3 mål-
scorer! Denne start medvirkede til, at holdet na-
turligvis deltog i den sjove ende i tabellen hele ef-
teråret.

Desværre var forårets start ikke ligeså prangen-
de. ”Kun” 4 point røg ind på kontoen med 5 mål for 
og 3 imod!

Føroyar, Dragør og HB stak af og de to først-
nævnte rykkede op i KS.

Men en udskrift af denne sæsons slutstilling 
kunne med stolthed arkiveres med KFB på en ly-
sende 4. plads – den bedste placering for 1. holdet i 
fjorten sæsoner!

For det tredje var KFBs seniorafdeling også til-
bage på fode – klubben deltog med fire 11-mands-
hold i sæsonen 2011/2012.

For det fjerde blev KFB-support stiftet i 2011 – 
nu skulle førsteholdet aldrig mere gå enegang mod 
de fremtidige mål (læs mere andetsteds i denne 
bog)!

Det var således et par store sko, den efterfølgen-
de cheftræner skulle udfylde i 2012/2013-sæsonen.

Valget faldt på den tidligere divisionsspiller i 
Kastrup og træner i Fremad Amager og Hekla m.
fl., Alex Andreasen.

En stor udskiftning i truppen sammenlagt med 
den korte forberedelsestid efter sommerferien, 
gjorde efterårssæsonen til en svær størrelse. Det 
var nærmest umuligt at få sammenspillet så man-
ge nye spillere til et slagkraftigt hold på så kort tid 
– hvilket resultaterne med al tydelighed da også 
afslørede efterfølgende. 8 nederlag på stribe før den 

første sejr kom i hus (4-0 mod Hekla)!
Vinterpausen blev bl.a. brugt til at tilknytte én 

af klubbens egne ”børn”, da Andreas Niebe trådte 
til som assistent for Alex. Desværre blev truppen 
ramt af skader og lidt mere udskiftning, hvilket 
ikke ligefrem gavnede holdet!

I løbet af foråret blev der på ærgerlig vis (nok 
mest på grund af en del store nederlag) tændt en 
dårlig stemning og ditto uro i truppen. Alligevel fik 
holdet gravet fighter-hjerterne frem og ved en su-
per fælles indsats i de sidste kampe endte turne-
ringen med, at KFB kom fri af nedrykningen. En 
fortjent og positiv afslutning for Alex og gutterne!

Atter engang sagde man farvel til en træner 
(Alex) og goddag til en ny, da klubben tilknyttede 
den 32-årige Amager-dreng, Niklas Jønsson, i 
sommeren 2013. Niklas havde en trænerfortid fra 
Tårnby FF, Bagsværd og Brøndby IFs 3. hold. 

Den korte opstartsperiode i sommerpausen, 
gjorde det på ny til et efterår, der lod en del tilbage 
at ønske! Det positive var dog, at den negative 
stemning var vendt forud for sæsonstarten – der 
blev givet håndslag på, at nye tider for seniorfod-
bolden i KFB skulle komme!

Træningskampene overbeviste dog ikke rigtigt 
nogen om de nye tiders komme og ej heller sæ-
son-premiere-nederlaget på hele 4-1 til Østerbro IF 
gjorde!

Niklas havde hele tiden bebudet at arbejdet med 
defensiven skulle være udgangspunktet og så tage 
den derfra – fundamentet skulle være i orden! Men 
desværre blev dette efterår en blanding af tætte 
kampe og store nederlag - med den fællesnævner 
for alle kampene, at holdet var temmelig meget be-
skæftiget i- og omkring eget felt! 

Det meget snævre pointudbytte slog også et par 
søm i kisten – folket havde dømt KFB ude allerede 
halvvejs og måske forståeligt nok; 13 kampe, 6 
points og en yderst beskeden målscorer på 12-36 
gjorde udslaget for denne ”folkets dom”!

Men heldigvis havde Niklas gjort som han ville – 
ud fra materiale og andre forhold – heldigvis havde 
han holdt fast i sin plan!

Stik mod al sund fornuft var trup-stemningen, i 
den en del længere vinterforberedelse, stadig helt i 
top – stærkt arbejde!

En god håndfuld lidt mere fremad-tænkende 
spillere, primært fra AB Tårnbys reserver, gjorde 
sin entré til KFBs start-ellever og måske var det 
dét, som Niklas havde set komme – eller måske 
bare håbet på. 

Emil Egestorp, Jannick og ”Sissu” Munk,  Den-
nis Kildemoes, Kim Borum og Tobias Madsen, var 

Henrik Mersebak, 280 1. holds kampe.
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de nye og særdeles velkomne spillere på holdet.
Efter et efterår hvor holdet, som allerede nævnt, 

i dén grad havde fået det defensive arbejde ind un-
der huden, kunne chef-træneren nu koncentrere sig 
om spillet i den ”sjove” ende af banen – der skulle 
scores nogle kasser, hvis vi skulle overleve i ræk-
ken!

For at intensivere arbejdet med truppen blev Hen-
rik Petersen tilknyttet som assistent for Niklas.

Operationen lykkedes og patienten døde ikke 
denne gang! 

21 mål blev scoret (9 flere end i efteråret) og 
”kun” 21 mål blev lukket ind (15 færre end i den 
første halvdel) og 18 points blev tjent (12 flere end 
man startede med)! En forbedring, der var til at 
forstå! Især var de sidste tre kampe helt fantasti-
ske.

VLI blev suverænt besejret med 3-2 på Kløveren. 
Husum blev også slået endda i eget Gadeland med 
3-2 og så var der lagt op til en gyser af en afslut-
ning på Kløvermarkens bane 5 mod Rødovre.

Rødovre havde allerede sikret sig oprykning, 
men selvom det var en svær modstander, så måtte 
KFB have den største motivation – på banen bag-
ved skulle vores direkte konkurrenter om at undgå 
nedrykning, BK Fix, møde CSC, der også havde 
sikret sig oprykning. Hvad med motivationen dér?

Enten var vores motivation større end den de hav-
de i Fix eller også var vores kvaliteter efterhånden 
blevet mere udtalt – eller måske en kombination!

KFB vandt i hvert fald 1-0 og Fix tabte hele 4-1 
– vi sluttede næstsidst og kunne ikke gøre mere – 
vores turnering var slut, men desværre var det 
endnu ikke afgjort!

Som udgangspunkt var vi nede, men hvis Frem-
ad Valby kunne vinde deres kvalifikationskamp til 
DS, var vi sikret endnu en sæson i Københavns 
næstbedste række.

Det gjorde de – og tak for det! Suverænt arbejde 
af Niklas og den øvrige stab og trup – og tak til 
dem for at tro der hvor vi andre gav op!

Årets spiller blev Nikolaj Høyer og topscorer blev 
Sebastian ”Sissu” Munk Christensen med 8 mål.

Niklas kunne desværre ikke afse tid til at fort-
sætte som cheftræner, da et øget arbejdspres i hans 
civile erhverv tog form. Derfor blev klubbens nuvæ-
rende træner knyttet til: Kim Aamodt 30 år og tid-
ligere træner i AB Tårnby – men Niklas er stadig i 
klubben. Nu arbejder han ”blot” på et fint niveau i 
seniorudvalget samtidigt med, at han hjælper Kim 
på sidelinjen, når det er ønsket.

Kim Aamodt har på mange måder haft en fin 
sæson 2014/2015. Dels fik han to points flere end 
sin forgænger i efteråret og dels fik han ligeså 
mange points som sin forgænger i foråret. Men des-
værre måtte holdet en tur ned i Serie 2 alligevel! 
Niklas var beriget med, at der kun skulle 1 hold 
ned i hans sæson, medens Kim skulle trækkes med 
en omlægning af hele turneringsstrukturen med 3 
nedrykkere til følge! 

Men tabellen lyver som bekendt ikke og i nogle 
sæsoner med KFB i bunden, så måtte det jo ske på 
et tidspunkt – KFB er tilbage i Serie 2!

Men helt sort er det trods alt ikke: Kim arbejder 
stenhårdt og har forlænget aftalen så den også 
gælder for opholdet i Serie 2 – oven i købet er den 
tidligere divisionsspiller, John Gadalla, blevet til-
knyttet som spillende assistent-træner og dermed 
er der bragt en hel del erfaring ind på holdet.

Endelig er 2. holdet rykket op i Serie 3 og har 
fået en af klubbens egne ”helte”, Andreas Petersen, 
som træner.

Med et 1. hold i Serie 2 og et 2. hold i Serie 3 er 
vejen for reserverne til fodbold på klubbens øverste 
hylde blevet kortere end i de senere sæsoner – og 
det kan måske både gøre truppen bredere og  sam-
menholdet større!

Som klub må det da også være bedre at ligge i 
Serie 2 nu og være i Serie 1 om ét til to år, end at 
ligge i Serie 1 nu og være i Serie 2 om et par år – 
også i fremtiden er det nemlig nuet, der tæller – og 
hvis dette nu medfører en bredere trup og et styr-
ket sammenhold, så hilser vi i dén grad fremtiden 
velkommen!

Resten... – bliver også historie!

Bjarne Nielsen 2011
Torben Aggerholm 2005
Brita Nygaard 2004
Ole Nygaard 1995

Valdemar Christensen Sylvia
Jørgen H. Schrøder, Fido Standard
Knud Apitz Standard
Jens Jakobsen  Lejerbo

Ib Nygaard Sylvia
Freddy Hansen Standard
Eigil Jensen Standard
Bent Hartmann Standard
Steffensen Sylvia
Ejner Andersen Standard
Henning Petterson Standard
Jørgen Jørgensen Standard
Henry Larsen  Standard

Æresmedlemmer  i KFB:
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Erling Rydbirk: Født den 21. august 1941.
Træner-CV: Ungdomstræner i Fremad Amager 
fra 1971 til og med 1982. Derefter to år som ju-
niortræner i HIK. Tilbage som juniortræner i 
Fremad Amager 1983 og 1984 med resultatet 
Danmarksmester for juniorer. Divisionstræner i 
Fremad Amager 1985-86-87 med oprykning til 
2. division. Divisionstræner i B. 1901 i 1988 hvor 
jeg blev skiftet ud i august. Seniortræner i Frem-
ad Valby i 1989 og et halvt år i 1990 (fyret). 1991 
seniortræner i KFB i 3 år. Seniortræner i Sund-
by Boldklub i 1994. Sluttede trænergerningen 
som hjælpetræner for Torben Storm i Fremad 
Amager i 3. division.

Hvordan og hvorfor blev du træner i KFB? 
Jeg blev kontaktet i 1990 af Ole Nygård, syntes, at 
det lød rigtigt fint og sagde så ja til at træne 1. se
niorholdet.

Hvad synes du om tiden i KFB? Det var rigtigt 
hyggeligt og meget socialt  noget som passede mig 
rigtigt fint på det tidspunkt.

Hvad var din bedste oplevelse som træner i 
KFB? Det var helt klart da vi spillede et helt forår 
med kun én sejr på kontoen og så vende det i efter
året således, at vi kun tabte en enkelt kamp!

Hvad var din værste oplevelse som træner i 
KFB (hvis der var en sådan)? Tjaa, det er jo 
aldrig spændende at blive sagt op!

Hvilke indtryk havde du af klubben den-
gang? Der var i klubben et rigtigt godt sammen
hold, der tiltalte mig meget.

Hvilke ambitioner havde du for holdet inden 
du startede – og blev de indfriet? Oprykning til 
næste række var afgjort målet – et mål som desvær
re ikke blev opnået!

Trænerboksen 
– Den første og den nuværende cheftræner
Af Michael B.V. Jensen

Erling Rydbirk skriver under

Årets spiller 1. herrer
2014 Nikolaj Høyer

2012 Stefan Monberg

2011 Daniel Stender

2010 Tobias Sørensen

2009 Lasse Nielsen

2008 Anton Johansen

2006 Toke Christensen

2005 Rasmus Scherfig

2001 Rasmus Friis

1998 Kenneth Parpst

1997 Steven Andersen

1996 Thomas Böhm 

1995 Martin ”Mao” Petersen

1994 Kenneth Parbst

1993 Finn Nørgaard

1992 Dion Hansen

1991 Finn Nielsen
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Kim Aamodt: Født den 10. januar 1984.
Træner-CV: AB70 1999 - 2009, 2009 - 2014 AB 
Tårnby, KFB 2014 - ?

Hvordan og hvorfor blev du træner i KFB? 
Jeg blev kontaktet af Finn Nørgaard, der ledte efter 
en til at overtage roret efter Niklas, og som samtidig 
havde et stort netværk til at bygge på truppen. Jeg 
syntes det lød spændene, og kunne se muligheder, 
for at samle et rigtigt spændene hold.

Hvad synes du om tiden indtil nu i KFB? Re
sultatmæssigt er vi jo kommet lidt for sent i gang, og 
det betød desværre en nedrykning efter et ellers me
get godkendt forår. Men vi blev ramt af omstruktu
reringerne i DBU. Men klubben og dens sociale liv 
har overrasket mig meget positivt. Syntes altid der 
er nogle frivillige at hilse på når man kommer i 
klubben, og det er jo altid dejligt.

Hvad har været din bedste oplevelse som 
træner i KFB? Oplevelsen af at man så hurtigt 
kan få et tilhørsforhold til en klub, man kun har 
været et år i. Derudover har vi jo haft masser af 
gode kampe som hold både i turneringen og i poka
len.

Hvad har været din værste oplevelse som 
træner i KFB (hvis der har været en sådan)? 
Det siger næsten sig selv at nedrykning selvfølgelig 
ikke var sjov, men håber der kommer det positive ud 
af det, at truppen nu er ved at finde et ståpunkt og 
vi kommer stærkere tilbage.

Hvilke indtryk havde du af klubben da du 
startede (evt . kontra nu)? Jeg havde nok ikke 
regnet med den gruppe af mennesker, som er inde 
over KFB, er så stor som det virker til. Så klubben 
opfylder på rigtig mange måde de tanker jeg havde, 
inden jeg blev ansat.

Hvilke ambitioner havde du for holdet, da du 
startede – og er de (eller bare nogle af dem) 
blevet indfriet (jeg ved godt, at det endte med 
nedrykning, men ud over de resultatmæssige 
ambitioner kan det jo være, at du havde nog-
le andre som endda er blevet indfriet) - og 
hvilke har du for den kommende tid? Jeg hav
de jo faktisk ambition om at vi skulle ligge med i 
den sjove ende, men endte desværre modsat, men 
den ambition lever dog stadig videre i bedste velgå
ende. Men jeg syntes dog vi er lykkes over 2 halvsæ
soner at skabe et sammentømret mandskab der ville 
kæmpe for hinanden. Dette arbejde fortsætter på 
banerne netop nu og føler nu, at der hvor vi er nu, 
har vi aldrig stået stærkere. Så det bliver en spæn
dene tid vi går i møde.

Hvad er, efter din opfattelse, KFBs største 
force henholdsvis største forhindring? Nu 
har jeg nævnt det flere gange, men forcen er selvføl
gelig klubbens hjælpere og frivillige, men også alle 
dens medlemmer, som bør skabe grobund for videre 
udvikling. Derudover er det jo også en force at have 
en formand, bestyrelse og diverse udvalg som arbej
der benhårdt. Jeg ved at mange andre klubber har 
svært ved at finde folk til dette, i denne moderne 
tids ”egosamfund”.

Største forhindring når man kigger på 1. holdet, 
som jeg jo beskæftiger mig med, er at skulle holde 
på de dygtige spillere vi har nu, og lokke endnu flere 
til, da alle omkringliggende klubber virkelig gør alt 
hvad de kan for at snuppe KFBdrengene. Sådan er 
gamet som københavnerklub, men det kan blive en 
af de udfordringer som klubben kan få problemer 
med fremadrettet. Men jeg arbejder jo netop nu for 
at skabe en god kultur, således at mange spillere 
føler, at venskaberne her og sammenholdet er det, 
der vejer tungest ved valg af klub.

Kim Aamodt på arbejde i KFB
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KFB kulturen rummer mangeårige traditioner for 
at medlemmerne yder en aktiv indsats for klubben, 
hvilket skaffer penge, øger fællesskabsfølelsen og 
tit bliver en god oplevelse for medlemmerne selv. 
Det er en tilgang som vi i bestyrelsen søger at fast-
holde og motivere. Heldigvis har vi en stor andel af 
medlemmer som gerne vil hjælpe- nogle bidrager 
en gang årligt, andre oftere, mens ildsjælene flere 
gange ugentligt giver en indsats for klubbens vir-
ke. Nogle af de særlige engagementer huskes:

Denne sommers AC/DC koncert på Roskil-
de festivalpladsen er det seneste job vi har delta-
get i.  Der var gratis adgang til koncerten- mod dog 
forinden at udføre en 7 timers vagt ved indgangs-
kontrollen. Det var en win-win situation, som 9 gl. 
mandsspillere og passive tog imod- og en del af de 
55.000 tilskuere måtte således hilse på KFB scan-
nerne for at få adgang til en stor koncert.
Roskilde festival og KFB, var igennem 10 år et 
fast makkerpar. Via venner opstod der en mulig-
hed for at komme til at arbejde på festivalen sam-
men med vores naboforening badmintonklubben 

BC 37 på Strandlodsvej. I 1996 tog en mindre 
gruppe afsted til den ukendte opgave og som rene 
armatører i denne gigantfestival. Organiseringen 
stod ledere fra BC 37 for sammen med vores Poul 
Larsen, Morten Pedersen, Per Christensen og An-
dreas Pedersen. En del spillere fra damesenior del-
tog, ligeledes ledere, trænere, passive medlemmer 
og venner- i alt 80 KFB folk. Det blev en god ople-
velse og samarbejdet med badmintonfolkene gik 
rigtig godt- hertil et fint bidrag til vores klubkasse. 
De efterfølgende år kom flere medlemmer afsted, 
men forberedelserne og arbejds opgaven blev større 
og større i Camping Østs Ølsalg og pantbod.
Der var tale om en millionomsætning og der skulle 
være rimelig styr på tingene i bagområdet, hvor 
mange pengesedler blev talt og tunge poser med 
byttepenge hentet fra festivalbanken. Boden skulle 
bemandes døgnet rundt. I en del år blev forberedel-
serne, infomøderne, vagtplanlægning og ledelse 
suverænt varetaget af styregruppen Per Christen-
sen, Gunvor Vestergaard, Morten Pedersen og Al-
lan ”Katte” Riis, i tæt samarbejde med klubbens 

Roskildefestival,  
Grøn Koncert, DSB trafiktælling, Cirkus Nemo 
i samarbejde med KFB.
Af Finn Nørgaard

Aktive medlemmer servicerer festivalgæsterne.
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bestyrelse. Klubben lagde en del af overskuddet i 
en såkaldt ”Roskilde fond”- som har doneret til-
skud til mange ungdomsarrangementer og rejser. I 
2004 var vi i alt 400 deltagere, som indløste et 
overskud over 100t.  Når travlheden var størst 
kunne vi sælge en hel køletrailer fuld med 900 kas-
ser øl på 4 timer- så der var knald på!. En dagsom-
sætning på en 1/2 mill. i ølsalget og 350.000 kr. i 
pantbod viser hvilken organisering og arbejdsind-
sats som skulle til for at klare opgaven. 2005 blev 
skelsættende, ny styregruppe, færre festivalgæ-
ster, færre KFB medlemmer, kun et lille overskud. 
Arbejdet var for stort i forhold til udbyttet.

Grøn koncert i Valby er en anden event vi har 
deltaget i et par år (gennem fodboldkollegaerne fra 
Pioneren). Vi lavede sandwich og solgte is. Kom-
munikation var dog ikke i orden fra arrangørsiden 
og efter kritik begge veje valgte vi at stoppe efter 2 
år.

Status i Bauhaus krævede mange medlemmer. 
Alt i varehuset skulle tælles op i løbet af en aften og 
scannes ind. Det er helt utroligt så mange enheder 
et varehus som Glostrup indeholder. I nogle år gav 
dette job en god indtjening til klubkassen. De for-
skellige holdledere og trænere fik samlet de 100 
medlemmer som opgaven krævede.

Universitets melodigrandprix havde et år KFB 
som ølsælgere. Vi husker endnu, hviklet arbejde 
der blev lagt i denne tjans. Vi byggede baren op, 
leverede øl og vand m.v. Solgte til langt ud på nat-
ten. Ikke mindre end 1.000 sandwich blev tilberedt 

i klubhuset og søgt solgt- de flest kom med tilbage. 
I alt et kæmpearbejde og en sum til klubben. 35 
medlemmer var i gang.

Cirkus Nemo har vi også arbejdet for en gang, 
hvor teltet stod på Kløvermarken. Vores job blev at 
rydde hele gulvet i teltet og bære det ud til lastvog-
ne. Det var en fin opgave, som gav endnu et bidrag 
til klubkassen.

DSB trafiktælling kunne bruge vores indsats. Vi 
bemandede Nørreports indgang igennem et døgn- 
idet et antal af voksne medlemmer mødte ind og 
tog de timer man orkede. En fornuftig indtjening 
kontra indsats.

Filmproduktionshold af forskellig art kommer 
tit til Kløvermarken og vi kontaktes. Således har 
KFB medlemmer været statister i spillefilm, kort-
film, TV indslag, filmskoleprojekter, reklamespots 
osv. Nogle sjove oplevelser, som vi gerne siger ja til 
uden vederlag, men måske opnår vi lidt ”sendetid”.

DBU /Red Barnets samarbejde om at komme ud 
til børn der ikke ellers er medlemmer i fodbold-
klubber ”kom ud af pomfritten” blev markedsført 
fra vores klubhus.

For ethvet engagement gælder at vores medlemmer 
får en positiv oplevelse sammen, udfører et me-
ningsfuldt job og bidrager til klubbens økonomi. 
Nye henvendelser vurderes af bestyrelsen idet af-
talegrundlaget skal være i orden før vi går ind i 
projekterne.
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I dette afsnit vil vi hylde det flotte børne- og ung-
domsarbejde, der gennem årene er udført i KFB. Vi 
har derfor også lagt vægt på at fremhæve de træ-
nere og ledere, som har givet børnene nogle fanta-
stiske rammer at udfolde sig i, såvel boldmæssigt 
som kammaratskabsmæssigt. Vi har den største 
respekt for jeres indsats og ved at i har videregivet 
nogle klubtraditioner og menneskelige værdier, 
som er en gevinst for ethvert barn. 

1991- I de første par år som KFB var det de tro-
faste trænere og ledere fra Sylvia og Standard, der 
i et positivt samarbejde bragte de mange børn og 
unge sammen. Trænerne de første år var Flem-
ming Kansas Frederiksen, Michael Rasmussen, 
Tommy Parbst, Homan Shojaee, brødrene Jesper 
og Søren Robrahn. Lederne skal bl.a. beslutte, 
hvilken vintertur klubben skal tilmeldes. Gudmes 
indendørsstævne i februar med Sylvia, som delta-
ger siden 1973, kontra B 1913 indendørsstævne i 
november med Standard som deltager  siden 
1970èrne. Gudmeturen vælges da tidspunktet pas-
ser bedst. 

Forældreforeningen og Vennerne støtter ung-
dommens ture, præmiefester, juleafslutninger m.v. 
Her står stærke personlige engagementer af Steen 
Fisker Henriksen, Aage Hansson, Finn Reincke, 
Irene Børge Jensen bag. 

Den første fælles Gudmetur har al fokus på at 
bringe de to klubbers medlemmer sammen. Allere-
de året efter viser KFB`s lilleputter meget højt ni-
veau- de vinder bronze blandt 35 hold fra primært 
Fyn og Sønderjylland. Holdet består bl.a. af Jonas 
Bertou, Tor Nielsen, Jonas Warrer, Tim Christen-
sen- som vi kommer til at høre mere om.

Da den legendariske Sylvia ungdomsleder Ib Ny-
gaard må trække sig lidt 
tilbage grundet sygdom, 
efterlader han et livs-
værk indenfor ungdoms-
fodbolden og en positiv 
påvirkning som kommer 
til at leve videre. Andre 
ungdomstrænere stop-
per også i denne periode.

KFB tager på Hollandstur i påsken 1992 med 22 
lilleputdrenge på 2 turneringshold. Modstanderne 
er Skotske og Hollandske hold, turens disciplinære 
leder er Flemming ”Kansas” Frederiksen.          

Blandt spillerne er  Andreas Niebe, Jonas Ber-
tou, Tor Nielsen, Tim Christensen, Jonas Warrer, 
David Hansen, Henrik Sørensen.  Der er tale om 
en særlig talentfuld trup – som vinder den hjem-
lige turnering. 

1993- Lykkelig vis træder en ny gruppe af ildsjæ-
le frem og fortsætter klubbens stolte ungdomsar-
bejde, samtidig med at de bedste traditioner fra de 
to klubkulturer inddrages og videreudvikles til  en 
KFB- model.  Lederskabet tages af Niels Erik 
Christensen (Niller). Trænerne Michael Rasmus-
sen, Andreas Petersen, Snow, Finn Jacobsen, Hen-
rik Bruun, Peter Munk Mortensen, Thomas Stolle, 
Jan Bertou, Glen v. Der  Gleii,   står for aktiviteter-
ne på banerne og turene med drengene. 

Som et nyt tiltag,  tager ungdomsholdene på en 
årlig Hyttetur. Drengene inddeles i hold på tværs 
af alder og der konkurreres i forskellige discipliner 
som stjerneløb, tovtrækning, gummistøvlekast, 
skattejagt, fodboldturnering osv. 

På den årlige Gudmetur deltager ikke mindre 
end  9 KFB hold. Lilleputterne imponerer igen og 
vinder sølv. 

Italienstur i april 1993 for lilleput og drengehold 
med deltagelse i en international turnering med 

Børn og unge  
skal være en del af KFB
Af Finn Nørgaard

Ib Nygaard

1. Lilleput 1991.
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stor opsætning, parade og nationalmelodier. KFB 
får nye venner i Grindsteds håndbolddrenge.  Le-
der på turen er Henrik Sørensen, men flere foræl-
dre rejser med og nyder samværet. 

De føromtalte talentfulde lilleputter er nu dren-
ge og fortsætter med at imponere som stævnevin-
der i Smørum og Høje Gladsaxe.

KFB`s juniorhold er også meget stærkt og senere 
kommer flere af spillerne til at præge KFB`s 1. se-
niorhold, ikke mindst Baris Üskan, Daniel Merse-
bak, Thomas Asbjørn, Patrick Popora, Bent Niel-
sen, Milan Mortensen. 

1994 . Drengetruppen (årgang 80-81) udgør en sær-
lig talentfuld gruppe og 1. holdet vinder turnerin-
gen niveau 3 efter imponerende resultater. Det er 
truppens 3. turneringssejr.

Juleafslutning for ungdomsafdelingen genopta-
ges, med indestævne og pokaloverrækkelser. End-
nu et tiltag som har til formål at øge kendskabet til 
hinanden på tværs af årgange og skabe fælles ople-
velser KFB regi..

1995 . Fusionen med Lejerbo sætter sine positive 
spor også i ungdomsafdelingen. Der dannes et 
Ungdomsudvalg med Niels Erik Christensen, Tor-
ben Aggerholm og Thomas Stolle. Pigefodbold op-
starter for første gang i KFB med et U-10 pigehold 
med træner Bettina Jensen og Stina Siemsen. Ge-
nerelt er der tilbagegang medlemsmæssigt, af 
grunde nævnes for lidt omklædningskapacitet i de 
nye bygninger, dårlig banekvalitet og for få arran-
gementer. 

1996 . Juniorholdet vinder Købehavns Amt’s me-
sterskab i indefodbold og kvalificerer sig til 
landsmesterskabet. Den talentfulde trup som før 
er omtalt med Andreas Niebe, Tor Nielsen, Tim 
Christensen, Jonas Warrer og Jonas Bertou m.fl. 

får tilgang af særdeles talentfulde spillere som 
Martin Smedegaard, Thomas Graversen, Thomas 
Nielsen, Henrik Mersebak. Holdet er komplet. 

U21 og juniorer tager på fælles træningslejr i 
Køge. U21 hold etableres med Bo Høyer og Allan 
”Katten” Riis som kompetente trænere. Her spiller 
ungseniorer, med en stamme af tidligere junior-
spillere i øvrigt en stamme som snart kommer til 
at præge 1. senior. 

Ungdomsformanden efterlyser selv en plan for 
ungdomsarbejdet i KFB, med beskrivelser for træ-
nernes funktion, hjælp til den daglige træning osv. 
Samtidig efterlyses tidligere 1. seniorspiller i træ-
nerrollen, hvor egne spillererfaringer kan gives vi-
dere til ungdommen. 

1997 . Hollandstur for drengeholdet i bus med en af 
klubbens trofaste hjælpere Ole Thorup ved bussens 
rat. I turneringen var modstanderne lidt ældre end 
vores spillere, så ingen topplacering. Holdet fik dog 
en fair play pris og ros for god opførsel. Per Chri-
stensen bliver træner i u-afd.

Klubbens mest talentfuld ungdomshold er nu 
blevet ynglinge og deres dygtige træner er Emek 
Gürkan. I denne aldersgruppe er der frafald og 
bredden er begrænset i afdelingen. Torben Agger-
holm hjælper med det organisatoriske. Stamspil-
lerne har fået en ny målfarlig holdkammerat i 
Rene Andersen. Bestyrelsen har fokus på denne 
trup og ser mange fremtidige 1. seniorspillere her-
fra.  KFB’s Lilleputter  vinder rækken.

1998 . Frankrigsrejse for ungdomsholdene Ynglin-
ge, drenge og lilleputter. Oplevelserne styrker et 
godt kammeratskab og fastholder spillerne sam-
men og dermed til glæde for KFB. Lederne er Tor-
ben Aggerholm, Glenn v. D. Kleii, Niels Erik Chri-
stensen, Kim Krag, Peter Munk Mortensen, Per 
Gokke Sørensen og Homan Shojaee, Mens chauffø-
rer er Ole Thorup og Walter (Claus Frederichsen). 
Ynglingene klarer sig fint i den internationale 
gruppe og kom med i semifinalen. Ynglingene slut-
ter som nr. 3 i den stærke hjemlige række niveau 2 
og rykker i 1999 op i seniorafdelingen, hvor vi 
snart kommer til at lære dem at kende som 1.-2. 
holdsspillere.  Forælderforeningen støtter alle akti-
viteterne og i dette år med 38.000 kr. imponerende.

1999 . Der snakkes om ledermangel i ungdomsaf-
delingen. Mange af trænerne har nu fungeret i en 
årrække og ydet en fantastisk indsats. Herudover 
har afdelingen været meget aktiv mht. at rejse med 
børnene, så den sociale side er styrket og resulteret 
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i et godt kammeratskab og faste traditioner med 
stævner m.v. Torben Aggerholm bliver ny Ynglinge-
træner. 

Ingen melder sig til at fortsætte i forælderforenin-
gens bestyrelse. Bankospillene må sættes i bero ef-
ter 14 år, der burde være andre til at tage over?

2000 . Formand Per Aggerholm må agere lilleput-
træner , da der er frafald mellem trænerne og det 
er meget svært at finde nogen der vil tage træner-
jobbene i u-afd. Der er nu også kun 4 hold i afdelin-
gen, hvilket er kedeligt.  Johnny Olsen tager sig af 
U10. Anja Kørvel er også ny U-træner.

2001 . Nye ungdomstrænere melder sig og er med 
til at bygge fremtiden Denis ”junior”Sørensen ta-
ger sig af Ynglingeholdet, Bo Høyer og Henrik Lih-
me træner miniputterne, mens Per Aggerholm (le-
der) og Allan Jørgensen træner lilleputafdelingen. 
Netop disse trænere kommer til at give et stort bi-
drag til KFB`s ungdomsfodbold. Miniputterne , År-
gang 92, deltager i flere stævner med succes og me-
daljer- en talentfuld trup som vi kommer til at høre 
meget mere om , ikke mindst angrebstalentet Ja-
cob Lihme. Lilleputterne tager til stævne i Jylland 
og møder udenlandske hold- trods kun en enkelt 
sejr blev det en stor oplevelse for drengene. 

2002 . Det er positivt at der i klubbladet nu skrives 
om ungdomsholdene- trænerne beretter om ople-
velser og kampe, rejser og stævner. Der er en syn-
lighed omkring afdelingen en ny optimisme. Jan 
Baltzersen hjælper i miniputafdelingen, mens Jør-
gen Kruger hjælper i drengeafd. og Rasmus ”Jytte” 
hjælper i ynglingeafd. Mikroputter (årgang 93-94) 
og Miniputterne årgang 91-92, tager til Jylland og 

det internationale stævne Nørrehalne Cup.  Mikro-
putterne spiller sig i finalerunden og bliver nr. 5 
blandt 19 europæiske hold. En anden tur går til 
vores svenske venskabsklub Linderød.

Pokalmesterskab til KFB. Miniputterne vinder 
pokalturneringen i København i 2002, med finale 
på stadion i Valby. At vinde pokalturneringen er 
det største spillere i mindre klubber kan opnå- så 
talenterne fra årgang 91-92 går over i historien, 
som det eneste hold hidtil i KFB til at vinde en så-
dan titel. Derfor skal spillerne også nævnes her: 
Nikolaj Høyer, Jacob Lihme, Askan Moltke, Mark 
Olsen, Jacob Sørensen, Mathias Jensen, Niklas 
Jensen, Lars Bjørn Nielsen, Casper Allerman.

Dette hold vinder suverænt deres turnering 
A-rækken. 2. holdet viser også stor fremgang.

2003 . Ungdomsafdelingen hænger sammen, idet vi 
har et kompetent hold trænere og 7 efterfølgende 
årgange. Trænerne er Allan Jørgensen, Michael 
Rasmussen, Jan Batzersen, Henrik Lihme, Bo Høy-
er, Denis Junior Sørensen, Søren Robrahn og An-
dreas Petersen. Vi får startet en afdeling med de 
yngste årgange, med Allan Birk som træner. År-
gangene er 1995-1998. Hermed har vi den bredeste 
alderssammensætning i mange år fra årgang 89-
98 og en række trænere med energi og engagement. 

2004 . Familiedag i KFB. Alle ungdomsspillere og 
søskende/bedste ven må deltage i dagens leg og 
konkurrencer. Det bliver en succes, som gentages i 
en årrække. Stafetløb, tovtrækning, fodboldrund-
bold, boldduel, fodboldturnering og lotteri m.v. da-
gen igennem. Hertil giver klubben frokost og isdes-
sert. Klubbens forskellige ledere hjælper til, så 
dagen bliver meget vellykket. 

1. lilleput 2001. Pokalvinderne 2002 miniputter.
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Lilleputterne tager på rejse til Holland  og delta-
ger i en international turnering. Desuden besøges 
storklubberne Ajax Amsterdam og PSV Eindho-
ven. Lederne er Bo Høyer, Jan  Baltzersen og Hen-
rik Lihme. Denis Junior Sørensen bliver ungdoms-
formand, den første i en del år og er en af de ledere, 
der binder klubbens medlemmer sammen. Han er 
samtidig minuputtræner. Det lykkes at opstarte 
nye årgange med de yngste medlemmer fra 1999 (5 
årige) trænet af Kristian Schou, mens vores ældste 
er juniorer (15 årige). 

2005 . Med baggrund i et leder-træner seminar for-
muleres idegrundlag og målsætninger for KFB. 
Her synliggøres indsigt og retning for ungdomsar-
bejdet i klubben. Pjece udformes og uddeles. Junio-
rerne vinder rækken niveau 4, mens drengene spil-
ler i niveau 1 mod meget stærke klubber. 

2006 . Ungdomsformanden melder om stadig frem-
gang. Der oprettes yngste årgange 00-03 med Es-
ben Trier og Simon Schou som trænere. Leo Han-
sen bliver træner for årgang 98, mens Henrik 
Bruun hjælper Denis Junior Sørensen med drenge-
ne. Vores stærke juniorer årgang 91-92 klarer en 
midter placering i niveau 2, blandt storklubber. 
Drengene vinder deres række niveau 3. 

2007 . Efter flere års fornem indsats af Denis Ju-
nior Sørensen, som ungdomsformand med flot 
frem gang i afdelingen, overdrages denne funktion 
til Leo Hansen. Det gode samarbejde i afdelingen 
fortsætter og nu lykkes det at få indraget forældre-
ne i større omfang. Årgang 98 viser sig at indehol-
de usædvanlig mange talentfulde spillere og Leo 
Hansen giver holdet mange udfordringer og ople-
velser. Holdet spiller i niveau A og klarer sig fint.  5 
hold fra KFB  deltager i det store stævne i Herlufs-
holm, med overnatning og fælles bustur. En af de 
ture, der styrker tilhørsforholdet til KFB og opbyg-
ger fælleskabsfølelse. U16 holdet spiller i niveau 1 

og spillere som Nikolaj Høyer, Lars Kjærby Chri-
stoffersen, Casper Krandorf, Jacob Lihme og Chri-
stoffer Bjerregård udgør en meget stærk stamme. 
Spillere som senere bliver bærende kræfter på  1. 
senior.

2008 . En plan for ungdomsafdelingens arrange-
menter udfærdiges og bekendtgøres- og med hjælp 
fra aktive forældre gennemføres  fastelavnsfest, 
forårsafslutning, legedagen, familiebingo og juleaf-
slutning. Forældredeltagelsen er flot.  KFB opnår 3 
rækkevindere U16 (årgang 92-93), U14 (årgang 
94-95) og U 13 årgang 96- meget flot.

Familiedag i KFB. U 16 Årgang 9192 mange talenter.

Familiebingo
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2009-10 . Ungdomsturneringen ændres til halvår-
lige, hvilket giver afsluning i juni og okt. Årgang 
98 som spiller med de bedste hold i niveau A be-
mærkes af andre Amagerklubber. Holdet og træner 
Leo Hansen , samt  familier tager til Vildbjerg Cup 
ved Hjørring- et fantastisk velorganiseret stævne. 
Leo H. formår at engagere forældrene i stor grad 
og Jon og Niklas er faste hjælpere i afdelingen.  
Spillerne er i en rivende udvikling. Alt sammen er 
med til at give drengene og deres søskende nogle 
uforglemmelige oplevelser. 

Dion Wind overtager ungdomsformandsposten og 
har mange ideer og planer om udvikling af afdelin-
gen. Desværre bliver det kun til en kortere periode 
i KFB. Årgang 97 trænes af Andreas Petersen, som 
hurtigt engagerer forældrene Timo og senere Peter 
H. Jensen og Vidar Vidarsson.  Der er et fint sam-
arbejde med årgang 96 og 98 bl.a omkring stævne-
deltagelse og ved afbud til kampe. KFB’s junioraf-
deling trænes af Denis Junior Sørensen, som har et 
godt tag på de unge. Der holdes en succesfuld som-
merafslutning for hele ungdomsafdelingen- et nyt 
tiltag for yderligere styrker sammenholdet i klub-
ben. Dagens kamp mellem forældre og drengene 
bliver den mest alvorlige, da ingen vil tabe til far. 
Men også rundboldspillet og legen omkring den op-
pustelige fodboldbane fremkaldte glæde. Vores yng-
ste årgange (2002-03) har oparbejdet en stor trup, 

som så deles i mindre hold efter alder. Simon Schou 
har fået forældrene Lars Martin Søderlund ( ve-
teranspiller) og Jeppe Tikøb til at hjælpe. 

2011 . Leo Hansen og de fleste 98’er spillere er skif-
tet til andre klubber på Amager – en ærgerlig ud-
vikling. Der etableres også et ungdomsudvalg, med 
kompetencer til at finde trænere, påvirke træ-
ningsprincipper, eget budgetbeløb til brug for ar-
bejdet, samt garanti for hjælpere til arrangemen-
ter og lejr osv. KFB starter nye årgange via en 
kampagne og Peter Jacobsen (superveteran spiller) 
bliver træneren der står klar til at tage imod bør-
nene. Dette arbejde bærer frugt og såvel piger, som 
drenge er velkomne- også søskende der blot leger 
ved klubhuset. Vores ældste drenge er nu U15 og 
trænerne Bo Høyer og Emil Kjær. Der er kvalitet i 
truppen og de vinder deres række niveau 3. Over 
50 KFB-drenge og ungdomstrænerne deltager i 
den DBU-København ledet trænerudviklingsdag – 
emnet er sta tionstræning og samarbejde på tværs.

2012 . Endelig lykkedes det at få gennemført en 
ungdomslejrtur. Turen går til Kappel 12 km syd 
for Nakskov , hvortil 45 drenge og ledere køres i 
luxusbus. Bestyrelse og trænere har gjort de store 
forberedelser og weekenden bliver fantastisk. Ste-
det er en nedlagt og temmelig slidt skole, med god 
plads for aktiviteter. Bordtennis, bordfodbold, 
gym nastiksal, fjernsynsstue, gode gangarealer at 

Familiedag i KFB.

Sommerafslutning. Ungdomslejr i Kappel.
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løbe og lege på. Endelig soverummene med køje-
senge, hvor de 4 hold fordeles. Holdene skal nemlig 
selv holde orden- og får points for det. Alle discipli-
ner giver point, så der heppes og hjælpes i opgave-
løb, fodbold, rundbold, kartoffelløb, gummistøvle-
kast. Hertil er der gåder og tænkeopgaver, som 
skal løses. Helt igennem en stor oplevelse – og godt 
ledet af Finn Hansson, Ungdomstrænerne, samt  
de praktiske hjælpere Kenneth Parbst, Finn Nør-
gaard, René Schrøder og Allan Mus Sørensen. 
Drengene har fået lommepenge med og KFB slik-
boden rippes allerede fredag aften – ingen vil risi-
kere at mangle søde sager lørdag.

U9 afdelingen har vist imponerende fremgang, 
såvel vedr. stor tilgang, som i spillemæssigt niveau, 
hertil haft mange fælles oplevelser til stævner og 
årlig sommertur til stævnet i Sommerland Sjæl-
land. Afdelingen arrangerer det første uofficielle 
Amager mesterskab for U9, med deltagelse af 10 
klubber- det bliver et  imponerende set up. Stævnet 
roser meget og giver genlyd på hele øen og et tvær-
gående samarbejde søges. Flot af Simon Schou, 
Jeppe Tikøb, Lars Martin Søderlund og den nye 
medtræner Brian Parbst Hansen- som vanen tro 
fik god hjælp af klubbens ildsjæle. Dette stævne vi-
ser hvor højt vi kan nå som mindre klub, når træ-
nere, ledere og spillere arbejder sammen. 

Den succesfulde U6 afdeling får medtrænerne 
Michael Gildam og Jamail Johannsen.

U17 Årgange 95-96 rummer nogle rigtig gode 
spiller og de vinder deres række. Spillere som Fre-
derik Høyer, Mathias og Laurtis Kjær, Victor Han-
sen, Martin Didriksen m.fl. er i en rivende udvik-
ling. Truppen holder stadig sammen og det lykkes 
at skaffe den nødvendige tilgang, så holdet kan 
fortsætte, dygtigt ledet af trænerne Bo Høyer og 
Emil Kjær.

2013 . Kappellejren for ungdomsafdelingen bliver 
årets højdepunkt i ungdomsafdeling. De ældste år-
gange deltager ikke, men 35 drenge og de voksne 
der deltager får en stor fælles oplevelse. Andreas 

Petersen står for den daglige ledelse af aktiviteter-
ne, som er planlagt i detaljer af Finn Hansson (for-
hindret af arb.). Drengene viser gensynsglæde ved 
ankomsten og at der er en god stemning. Som en 
ekstra bonus åbner det flinke værtspar deres stue 
for alle KFB’ere , så finalen i Champignons league 
kan følges- men det største indtryk efterlader 
værtsparrets husdyr. Slanger og store eddekopper 
fremvises for drengene, som også må holde slan-
gerne- ikke hverdagsoplevelser.

2014-2015 . Vores succefulde afdeling med U10 mi-
ster deres trænere og bedste spillere gradvis- trods 
at Brian Parbst Hansen udfører et flot arbejde for 
at fastholde alle. Et holdsamarbejde med Sundby 
boldklub giver ikke den ønskede effekt- og et hold 
siver væk med trænerne. Dette frafald er et eksem-
pel på at  spillerne er mere knyttet til trænerne og 
i mindre grad klubben- en realitet vi må arbejde 
med. Trods stor og kvalificeret lederarbejde med de 
store drenge bliver nivaeuforskellen et problem i 
Andreas Petersens årgange- meget prøves men i 
sommer 2015 er der så få spillere tilbage at der 
ikke kan stilles et 9m hold- temmelig ærgreligt når 
vi har en meget dygtig træner og nogle drenge der 
har været i klubben i en årrække. 

Modsat oplever vi en sand solstrålehistorie- da  
Leo Hansen og sønnerne Kasper og Jonas og deres 
venner kommer tilbage i KFB, nu som U17 spillere 
i årgangene 97-98. Rammerne er gode og holdet får 
massere af opmærksomhed. Det bliver en positiv 
spiral- flere spillere kommer til, kampe vindes, 
turneringer vindes, rejser forberedes. Holdet kvali-
ficerer sig som det første KFB hold til at spille i 
mesterrækken endda for U19.  Træner og hjælpere 
er på plads, sponsor ligeså-indtil??? I sommerferi-
en 2015 smuldrer alt på en uge- da flere melder 
deres afgang, andre går med eller går andre steder 
hen. Hvor er det ærgreligt at drengene ikke gav sig 
selv den oplevelse, at spille i mesterrækken sam-
men. For træner Leo H. kom meldingerne som en 
stor overraskelse og medførte stor ærgrelse, efter 
mange timers trænerarbejde for drengene. For 

Den populære slikbod.

U17 årgang 199596. Talenter der holder sammen.
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KFB blev en unik mulighed for at vise et hold på 
meget højt ungdomsniveau væk og det påtænkte 
samarbejde med 2. senior og gradvise indføring i 
seniorfodbolden udskudt. Det er stadig vores håb, 
at nogle af spillerne vil fortsætte eller vende tilba-
ge til KFB. 

KFB har altid haft ungdomshold, men antallet af 
ungdomsspillere har vist sig på et niveau omkring 
100 +/-30.  Tidligere havde vi både drenge og  piger, 
men i mange år har vi udelukkende haft drenge-
hold. Vi oplever  i perioder at vi ikke har hold i alle 
alderstrin. Det bevirker at vi supplerer de rene år-
gangshold, med yngre spillere og evt. et par spille-
re af en årgang ældre. Denne situation er meget 
sårbar og i perioder, hvor der opstår huller mellem 

årgangene i ungdomsafdelingen vil vi opleve be-
grænsninger. 

Fra klubbens ledelse og mange KFB nøgleperso-
ner er vi bevidste omkring udfordringerne. Vi vil 
udarbejde en realistisk plan for etablering af flere 
yngre årgange og struktur for børnefodbolden. Vi 
vil finde de trænere og ledere som kan tage imod de 
nye årgange af mindre børn og være en vigtig del 
af den nye børnesatsning. Hvervedage, åbent hus, 
annoncering, samarbejde med institutioner og sko-
ler m.v. vil være en del af fremtidens rekrutterings-
arbejde.

Vi håber aktive medlemmer og forældre vil hjælpe 
til, for børne- og ungdomsfodbold skal være en del 
af KFB. 

Udnævnelser og hædersbevisninger til KFB ledere:
Ole og Brita Nygaard DBU Københavns Gør en forskel prisen 2015

John Holger Larsen DBU Københavns Sølvemblem 2003

Jan Johansen DBU Københavns Sølvemblem 1993

Ole Nygaard DBU Københavns  Sølvemblem 1993

Jørgen H. Schrøder, Fido DBU Københavns Sølvemblem 1988

Knud Apitz DBU Københavns  Sølvemblem 1983

Ib Nygaard DBU Københavns Sølvemblem 1975
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Klubbens hold 2015

1. senior. Stående fra v. Martin Andersen, Alexander Breckling, David Birk, Jonas Nielsen, Nikolaj Høyer, Brian 
Drost. Midten fra v. Træner Kim Aamodt, Nikolai Madsen, Thor Engelsen, Jesper Helt, Christian Sichlau Larsen, 
Laurits Kjær, Lars K. Christoffersen, John Gadalla, Daniel Pauk. Siddende fra v. Martin Dideriksen, Casper Krand
orf, Mike Thorup Sørensen, Jack Jensen, Tobias Madsen, Jamain Albero.

1. kvinder. Stående fra v. Træner Magnus Ø. Rasmussen, Line Falborg Sejr, Nanna Rudebech Rasmussen, Pernille 
Fiil Leth, Alma Hjortdal, Louise Nygård Jepsen, Josefine Pech, Sarah Busch, Sonja  Carain, Træner Jonas Hjortdal. 
Forrest fra v. Line Wiederholt Larsen, Mille Andersen, Sabrina, Anne Lund Nielsen, Annmiek Wilson, Mathilde 
Nørgaard Denning.
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U9

2. senior

Hjortdal

U17

Rangers

Sebastian

Stående fra v. Træner og reservemålmand Andreas Pe
tersen, Thor Engelsen, Jesper Helt, Nicolai Bruzelius, 
Sebastian Pedersen, Michael Ojungaa, Jacob B. Ander
sen, Emil Møller, Arnold Kobuoza
Forrest fra v. Frederik Høyer, Mads Hammerholt, Valde
mar Tvarnø, Andreas Westh, Jermain Albero.

Øverst fra venstre: Daniel Stender, Tobias Turbo Søren
sen, Tobias Kortegaard, André Hassing, Nicklas Andre
asen. Nederst fra venstre: (Træner Dennis Gydesen), 
(Holdleder Christian Petersen), Robert Jönsson, Kenni 
Nielsen, Martin Sjøgren, (Målmand) Morten Mangor.
Resten af spillerne er, Frederik Tange, Jannik Mai, Lars 
Sørensen, Mathias Hyllegaard, Jonas Peng, 

Øverst: Nicolai Østermann  Philip Christensen  Jonas 
Hjort  Jonas Hjortdal  Matti BenPorat
Nederst: Simon Hald  Emil Greve  Niels Martin Mad
sen  Emil HeinChristensen  Casper Brogaard Højer

Fra v. Sebastian Strandvold, Kenneth Raether, Mickey 
Lindholm, Mads Nordstrand, Christian Nordstrand, 
Kristian Weirum, Frederik Eriksen.
Siddende fra v. Oskar Marius, Jonas Borch, Jacob Wei
rum Kenneth Elmegaard.
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Enhjørningens hemmelighed BS Brødre

Oldboys Gildam

Stående fra v. Jacob Bendsen, Valdemar J. Henriksen, 
Mathias Kjær, Laurits Dahlin, Simon J. Henriksen, 
Oskar Dahlin, Kalja Dahlin. Siddende fra v. Mads M. 
Redkilde, Malik T. Jacobsen, Oscar Baranaro, Felix 
Straj.

Fra v. Victor Vallentin, Mikkel Genet, Sebastian Chri
stensen, Anton Møller, Anders Frandsen, Emil Sebasti
an, Mathias Lysholm, Peter Uldall, Nicolai Neubert.

Stående fra V. Thomas R. Nielsen, Gustav, Oliver Thom
sen, Zigge Lange, Oliver G. Bing, Villads Brandt.
Forrest fra v. Mathias Bungo Larsen, Mikkel H. Jensen, 
Nicolai S. Christiansen.

Stående fra v. Mikal Tetzlaf, Pattric Tetzlaf, Anders 
Knudsen, Lasse Randa Boldt, Emil Luckmann, Andre
as Larsen, Emil Randa Boldt, Christian Gertsen.Simon 
F. Påskesen, Jonathan Bager, Jesper Steffensen, 
Mukhtar Elmi, Niklas Niemeier. Træner Sebastian Nie
meier.

ASA Skinkerne
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Hancock

Oldboys 2

Super Veteran

Flagfootball

Masters

Stående fra v. Emil H. Jensen, Lars K. Christoffersen, 
Phillip K. Hansen, Silas H. Rasmussen, Jacob Lihme. 
Siddende fra v. Kasper Hansen, Jacob Krandorf, Marc 
Emil Toftum, David Karafilis, Jacob G. Sørensen. Lig
gende Christoffer D. Bjerregaard.

Stående fra v. Denis Junior Sørensen, Holdleder Jørn 
Jacobsen, Claus Brydensholt, Claus Walle Frederich
sen, Lenni Grønborg, Brian Teubert, Allan mus Søren
sen, Steen Sørensen, Berndt, Peter Andersson. Forrest 
fra v. Finn Hansson, Flemming Holland, Brian Lind 
(bagved), Peter Ølholm, Finn Nørgaard, Brian Rydbirk, 
Teis Petersen.

Stående fra v. Keld Hansen, Bo Høyer, Hans Jørgen Vil
ladsen, Ole Brockdorf, Bent Rugaard, Denis Junior Sø
rensen, Morten Mis Christoffersen, Thomas Stolle. For
rest fra v. Jesper Birkenfelt, Kim Press, Henrik Knudsen, 
Finn Nielsen, Stig Larsen, Kim Lykke Petersen.  

Fra v. Sebastian Vlamyuck, Eva Duberg Nielsen, Helle 
Tyllesen, Emil Fraas, Christoffer L. Hald, Thomas Wal
bum Thomsen, Mathias Høst Jørgensen, Martin Schan
delmaier.
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KFB har i dag eget klubhus på Kløvermarkens 
græsareal med en perfekt placering. Huset er vores 
samlingssted og bruges flittigt af medlemmer i alle 
aldre. Det er et gode som vi alle sammen bør nyde 
og bruge med bevidsthed om den kæmpe indsats en 
række medlemmer yder for at etablere, udvikle og 
drive klubhuset. 
I årtier var det ønsketænkning at få eget hus ud til 
banerne. Intet tydede på at kommunen eller idræts-
anlægget, havde tanker om at opføre klubfacilite-
ter til de 14 hjemhørende klubber på Kløvermar-
ken. Nej det der blev tilbudt var omklæd ningslokaler 
og fælles baderum, samt adgang til restaurationen 
– alt indrettet i de røde træbarakker, som har stået 
på marken siden 1952, hvor Kløvermarkens idræts-
anlæg blev indviet. Dog er 3 omklædningsbygning-
er opført i 90èrne.

I 1999 kom der endelig nye signaler fra 
myndighederne – det kunne tillades at opføre 
mindre væresteder langs de eksisterende barakker 
ved det nuværende cafeteria. Vi vidste at det var 
med at slå til straks, selv om der ventede et kæmpe 
arbejde. Klubberne skulle nemlig selv stå for alt 
arbejdet og ansøgninger om byggetilladelse, god-
kendelser og opførelse af byggeriet osv. En mindre 
gruppe nøglepersoner tog fat på arbejdet, formand 
Per Aggerholm og formand for byggeudvalget Finn 

Nørgaard, samt lederne Ole og Brita Nygaard. Vi 
forberedte et realistisk projekt med baggrund i 
etablering af en ca. 200 m2 stor bygning, opbygget 
af store træpavilioner. KFB’s medlemmer tilslutte-
de sig projektet – men mere end det. 

Nøglepersoner og aktive medlemmer tilbød 
sig som hjælpere – medlemmer vi kunne regne med 
når opgaverne skulle løses. Her må nævnes ma-
lersjakket med Flemming Rust Dinesen, Fido, Hel-
ge Veirum, Vagn Larsen, John Apitz, samt Aage 
Hansson, Finn Nielsen, Bjarne Nielsen og Kitty 
Jensen, Bjarne Pedersen, Claus Frederichsen, Carl 
Otto Rasmussen, Henrik Bruun, Torben Agger-
holm, Per Gokke Sørensen og flere. Kun med stor 
medlemsindsats blev det muligt at etablere et gedi-
gent hus til et fornuftigt økonomisk ramme 
(900.000 kr.) Vi fik halvdelen af omkostningerne 
som tilskud fra kommunen, et lavrentelån fra KI 
på 100.000 kr. Resten skaffede vi dels fra vores 
egenkapital, herunder vores egen ”Roskilde festi-
val opsparing” , egenkapital og løbende betalinger 
i byggeprocessen. I 2001 færdiggøres vores klubhus 
og en flot indvielsesreception og fest markerer d. 
29. september en enestående milepæl i klubbens 
historie. 

Et er at opføre og vedligeholde, andet er den dag-
lige drift. I de første 5 år stod Ole og Brita Nygaard 

Klublokaler og eget hus
Af Finn Nørgaard.
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for den daglige drift af køkkenet. Småjusteringer 
blev foretaget og små forbedringer muliggjort af 
overskud fra salget. Bjarne Nielsen og Kitty, John 
og Umi Apitz, Fido, Finn og Pia Jacobsen, Per Gok-
ke Sørensen, Ole Rock Nielsen, m.fl.  hjalp gerne.

 Sylvia havde inden fusionen et meget vel-
egnet klublokale i Vermlandsgade 70, hvor 
man havde en lille sal, som blev brugt flittigt til 
boldspil- såvel af børn og voksne. Man blev desvær-
re opsagt da naboerne fra karateklubben nu skulle 
anvende alle rum. Det  var en kedelig situation i en 
nedgansperiode.

Standard havde i en årrække holdt til i en 
lager/kontorbygning Nyrnberggade 29, først i 
kælderlokalerne med nem adgang men intet dags-
lys. Senere på 2. sal med mere lys. I det daglige var 
brugen begrænset grundet afstanden til Kløver-
marken. 

KFB starter således med at bo i Nyrnberg-
gade 29, 2 .sal, langt fra en optimal placering. Det 
var således mest i forbindelse med 1. holdets kam-
pe at spillerne brugte lokalerne og ved afslutnings-
fester osv. Klubben driver selv lokalerne takket 
være en engageret indsats af især Hanne og Egon 
Bruun, Laila Gudkov  og bestyrelsen. I denne peri-
ode skal dog fremhæves forældreforeningens suc-
cesfulde  bankospil i klublokalerne, hver 2. man-
dag. Bestyrelsen søger en reduktion af huslejen, 
resultatet bliver en fastfrysning og et mindre spon-
sorat.

Lejerbo havde holdt til et par steder, senest 
på Prags Boulevard, men der var ikke meget 
plads og udlejer var ej heller tilfreds. Lejerbo flyt-

tede herefter til Strandlodsvej 15 st. Lokalerne 
blev brugt flittigt efter kampe, hvor der var godt 
gang i baren. Det satte også sine spor på overflader 
og inventar, da ansvaret for at rydde op efter sig 
gang på gang blev svigtet.

Primo 1995 flytter KFB ind på Strandlods-
vej 15 og lokalerne gøres i stand og mødelokale 
indrettes. Den nye fusion får dermed en ny start og 
der udvides med nabolokaler og materielkælder og 
vaskerum. Det skal fremhæves at aktive medlem-
mer forestår oprydning, omrokeringer, ombygning-
er og istandsættelser ikke mindst ildsjælene Per og 
Torben Aggerholm, Jens Jakobsen. Desuden hånd-
værkerne Finn Nielsen, Henrik Jakobsen, Steen 
Fisker Henriksen og andre.

Der afholdes såvel fusionsfest og reception /fest i 
foråret 1995, med stor tilslutning. I de næste år 
1995-1998 er der meget gang i klublivet ikke 
mindst før og efter såvel 1. herrer og damers kam-
pe. Der er altid en del spillere som bliver og hygger 
sig , spiller billard osv. Fra disse år huskes også 
nogle temafester og afslutningsfester med stor til-
slutning. Det kniber dog med at passe på facilite-
terne og der slides meget på overflader. Der er få 
ledere, som tager slæbet og ansvaret for brugen og 
tit ses indbrud og tyverier. Lokaleudvalget og bar-
vagter Per Christensen, Torben Aggerholm, Dirk 
Larsen , Per Gokke , Jens og Henrik Jakobsen,  ta-
ger det hårde slid med at opretholde orden osv. Det 
er en svær opgave at få frivillige til at tage og fra 
1997 overtager et klubhusudvalget med Jens og 
Henrik  Jacobsen ansvaret for driften- mod at en 
del af overskuddet går til vedligeholdelse af loka-
lerne. Det bringer mere perspektiv ind i driften. 

Standards klublokale, Nyrnbergade 29.
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Der er heller  ingen tvivl om at dette sociale sam-
vær, med flittig organisering af bl.a. temafester og 
stor deltagelse af såvel dame- som herrespillerne er 
med til at gøre fusionen så succesfuld , altså både 
på og udenfor banen. Forældreforeningens banko-
spil fortsætter og trækker de mere modne klubmed-
lemmer over i fusionsklubbens nye lokaler.

Optimalt er det dog ikke, da vaskerummet ikke 
fungerer som samlet enhed, ligeledes mangler or-
den i materialelageret, køkkenet er utidssvarende 
og alle overflader er nedslidte. Huslejen er en stor 
belastning for klubbens budget og bestyrelsen ser 
efter nye muligheder. En del af lejemålet opsiges i 
jan 1998, da også brugen af klublokalet er falden-
de. 

Den store mulighed viser sig som førnævnt på 
Kløvermarken, men ikke uden en helt ekstraordi-
nær indsats. Bestyrelsen opsiger lejemålet på 
Strandlodsvej primo år 2000 inden byggeriet af vo-
res nuværende hus er fysisk igang- en beslutning 
med risiko. KFB’s medlemmer er således hjemløse 
i en periode og alt vores inventar, arkiv, pokaler, 
m.v. er opmagasineret forskellige steder. Heldigvis 
gennemføres byggesagen fornuftigt og vi får det lo-
vet deltilskud fra kommunen og lånet fra Køben-
havns idrætspark- så alt går op.

 KFB nuværende klubhus bruges dagligt af med-
lemmerne og fra bestyrelsens side følges udviklin-
gen meget tæt og vi vil blive ved med at udvikle og 
vedligeholde huset, så det er attraktivt for alle 
medlemmer- thi jo mere medlemmerne bruger hu-
set jo bedre. 

I alle de 14 år vi har haft huset , har aktive med-
lemmer stået for driften og udviklingen af huset. 

Denne indsats skaber en hyggelig stemning, samti-
dig med at medlemmerne møder aktive kulturbæ-
rere, som formidler KFB’s værdier. Siden 2007 er 
drift og vedligehold varetaget af klubhusudvalget. 
I de første par år var det især Kim Lykke Petersen, 
Pia og Finn Jacobsen, der stod for meget af arbej-
det og organiseringen i baren, med fast hjælp fra 
Claus Frederichsen og Majbrit Hansen, Fido og 
Henry Press, Bjarne Nielsen og Kitty, Ole Rock 
Nielsen, Per ”Gokke” Sørensen, John og Umi Apitz, 
Allan ”Katten” Riis og Conny Andersen,  m.fl. 

I de senere år har andre barvagter gjort en for-
midabel indsats så stor tak til Claus Frederichsen, 
Carl Otto Rasmussen, Fido, John Apitz, Henrik og 
Maybritt Jakobsen, Rene  Schrøder og Allan Mus 
Sørensen, Bjarne Nielsen og Kitty, Denis ”Junior” 
Sørensen, samt rengøringsfunktion Aage Hans-
son, John Bergmann, Majbrit Frederichsen. Vi må 
fremhæve at salget til medlemmerne giver et over-
skud, som er en afgørende del af klubbens ind-
tægtsgrundlag. 

Klubhusudvalget og bestyrelsen står for organi-
seringen af fornyelser og vedligeholdelse, herunder 
tilbygning og halvtag i 2010, hvor David Friborgs 
brolæggerfirma, Jesper Rasmussens tømrerfirma 
og Leo Hansens Malerfirma gav et arbejdssponso-
rat. Desuden 2 årlige arbejdsweekender. Her er det 
en mindre, men effektiv gruppe som gang på gang 
møder frem. Ud over barvagterne er det følgende 
trofaste ”handymen” Kenneth Parbst, Aage Hans-
son, Jan Foli, Finn Nørgaard, Tommy Thomsen, 
Brian Rydbirk, Ole og Brita Nygaard og Bo Høyer.

Sammen udfører klubhusfolkene en fantastisk 
indsats.

Strandlodsvej 15 – KFB’s første klublokaler.
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Da Boldklubben Lejerbo tilbage i 1994 tilsluttede 
sig KFB, medbragte man hele to kvindehold. 1. 
holdet lå godt til i Københavnsserien under den le-
gendariske træner Lone Hansen, mens 2. holdet 
huserede i Serie 2.

Kvinderne havde beriget klublivet i Lejerbo så-
vel organisatorisk, spillemæssigt samt socialt - og 
det blev alt sammen ført videre i KFB regi.

Op til sæsonen 1996 havde træner Lone Hansen 
behov for en pause og man indgik straks en aftale 
med Andreas Petersen fra egne rækker. Han kom 
til at stå i spidsen for holdet i to meget stabile sæ-
soner, inden han i 1998 blev afløst af den gamle 
bomber Martin ”Mao” Petersen. Han bestred det 
krævende job en enkelt sæson og det begyndte ef-
terhånden at blive svært, at finde trænere til kvin-
deholdet. Det lykkedes at overtale Lone Hansen til 
at tage over igen, men hun var slidt og i vinteren 
1999 stoppede hun en gang for alle.

Da Lone Hansen fratrådte, indledte bestyrelsen 
jagten på en ny træner.  Det viste sig, at være svæ-
rere end som så og det endte ganske tragisk med, 

at hele den store kvindeafdeling, måtte overleveres 
til Sundby Boldklub.

Det så ud til at være den bitre ende på kvinde-
fodbolden i KFB og der skulle da også gå mange år, 
før man gjorde de første spæde forsøg på at gen-
etablere afdelingen.  Men i 2010 fik klubben en 
henvendelse via en kæreste til en herreseniorspil-
ler. De havde samlet en gruppe piger, som ville 
danne et hold i KFB regi og klubben var selvfølge-
lig klar til at bakke projektet op! Det var så hel-
digt, at KFB havde en holdleder klar i kulissen, 
nemlig Tommy Nygaard Thomsen, som senere 
skulle få afgørende betydning for kvindefodbolden 
i Kløvermarkens Forenede Boldklubber.

Det var dog langt fra nogen nem opgave, at op-
bygge en kvindeafdeling og det var især forbundet 
med vanskeligheder, at få tilført nye spillere til den 
i forvejen smalle trup! På trods af ihærdige forsøg, 
måtte man forholdsvis hurtigt droppe projektet og 
der var ikke meget der tydede på, at det i det hele 
taget skulle lykkes, at genetablere kvindefodbolden 
i KFB.

Men i januar 2013 begyndte der pludselig, at 

Kvinde-fodbold i KFB
Af Jens Erik Jakobsen

1. kvinde 1995: Bl.a. Lone Hansen, Lotte Thomsen, Bettina Jensen, Monica Brams, Sine Siemsen,  
Annette ”Beverly”, Britt, Karin m.fl.
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løbe en flok piger med 
”tvivlsom” dialekt rundt 
på Kløvermarkens baner. 
Det var en gruppe stude-
rende fra provinsen som 
i første omgang, havde 
fundet sammen i Fæl-
ledparken, hvor de kun-
ne dyrke deres fælles 
passion for fodbolden. 
De havde dannet et 
hold, som meget pas-
sende hed ”Provin-
sens piger” men det 
blev lidt for uover-
skueligt med alt det 
organisatoriske. Det 
endte med at grup-
pen rettede henven-
delse til Kløver-
markens Forenede 
Boldklubber, med 
henblik på at stille op 
for KFB.

Så fik kvindefodbolden ellers en renæssance i 
KFB! De piger var altså rigtigt godt skolet og alle-
rede i deres første halvsæson i 2013, vandt de Serie 
2 og sikrede sig oprykning til Serie 1. Pigerne fej-
rede oprykningen og gik på sommerferie, men efter 
ferien vandt de såmænd også Serie 1 og rykkede op 
i Københavnsserien. 

Da holdet i første halvsæson 2014 skulle spille i 
Københavnsserien, var man selvfølgelig spændt på 
hvordan de skulle klare sig. Der var dog ingen 
grund til bekymring! Eventyret fortsatte bare og 
pigerne vandt igen deres række og dermed Køben-
havnsmesterskabet i kvindefodbold.

Det betød oprykning til kvindernes Danmarks-

serie, hvilket var no-
get chokerende for hele klubben. Der 
var trods alt tale om en elitepræget række og nu 
skulle man pludselig spille i sjællandske byer i ste-
det for København. Det i sig selv var selvfølgelig 
noget af en udfordring, men det havde også den po-
sitive effekt, at holdet fik tilført to sponsorer i form 
af Amar Sport og F.M. Totalservice.

Op til sæsonen kunne trænerteamet bestående 
af Jeppe Gandrup, Malthe Dahl og Jonas Ogdal 
trække sig tilbage med god samvittighed, efter en 
fremragende indsats. De blev afløst af Jonas Hjort-
dal og Magnus Ødum og de havde påtaget sig en 
meget vanskelig opgave. Kvindeserien var for stor 
en mundfuld for Kløverpigerne og selv om de spil-
lede lige op med flere af holdene, endte det med en 
returbillet til Københavnsserien.

Første halvsæson 2015 har været præget af, at 
flere spillere har været bortrejst som udvekslings-
studenter og ud over dette, har et par af nøglespil-
lerne været langtidsskadet. Det resulterede i en 
placering lidt under midten i Københavnsserien, 
men meget tyder på at holdet efter ferien atter stil-
ler op i stærkeste opstilling og så kan ALT ske! Vi 
kan virkelig være stolte af de resultater og den om-
tale som kvindeholdet har tilført KFB og det bliver 
bare spændende at følge dem i de kommende sæso-
ner!

Nanna Rudebæk Rasmussen i aktion.



34   KFB 1990 – 2015

Fredsommelig ser den enorme græsmark ud, 
uforanderlig og indbydende når vi står og betrag-
ter de åbne vidder.  I baggrunden ses Købehavns 
berømte tårne, træerne på voldanlægget om Chri-
stianshavn og kolonihaverne som nærmeste nabo. 
Med et sådan skue kan det være svært at genkende 
den fantastiske udviklingshistorie området rum-
mer og den dramatik der har udspillet sig på area-
let. 

Tidligere tiders dramatiske stuntflyvninger er 
afløst af nutidens populæreste kampform- fodbold. 
Samfundsudvilkingen ses repræsenteret af de mo-
numentale forsyningsværker, skorstene, skibs-
værftets forladte kæmpe haller, Prøvestenens ben-
zinbeholdere, havneinstallationer, havvindmøller 
og de nyopførte højhuse ved Strandparken. 

Således er Kløvermarken indkrandset af den 
uforanderlige, historiske og fredningsbeskyttede 
natur/bykultur og den skiftende by- og erhvervsud-
vikling i naboområdet. Et åndehul i lokalområdet 
som i mere end 300 år har været brugt af lokalbe-
folkningen.

Billige Boliger på Kløvermarken?  Det er kun 
få er siden det største drama udspillede sig om ret-
ten til  Kløvermarken, som blev landskendt og var 
storpolitisk kampstof. Politikerne på Rådhuset åb-
nede i 2006-7 for en blandet anvendelse af Kløver-
marken og de omgivende arealer mod øst og syd, 
som samlet fik udviklingsnavnet kløvermarkskvar-
teret. Der skulle opføres tusinder af nye boliger og 
skabes bedre forbindelser til naboarealer og de 
kystnære område skulle inddrages. Samtidig skul-
le fastholdes en vis del produktionslokaler. Den tid-
ligere minister og hovedperson i socialdemokratiet, 
Ritt Bjerregård, proklamerede i valgkampen, at 
der i KBH. skulle bygges 5.000 nye boliger, til en 
billig husleje på 5.000 kr./mdr.  Hun blev overborg-
mester og de lovede boliger viste sig umuligt at op-
fylde på kort sigt. Et af de grundarealer som kun-
ne anvendes til billige boliger var Kløver marks- 
 kvarteret. Også udviklingsrammer for såvel Refs-
haleøen med det tidligere B og W skibsværft og 
renseanlægget Lynetten, Magretheholmen med 
Amagerværket og Amagerforbrændingen, samt 
Prøvestenens havnefaciliteter blev forberedt. Alle 

Kampen om 

Kløvermarken
Af Finn Nørgaard

D
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disse planer vil få betydning for brugen af Kløver-
marken

Den kinesiske mur- den visionære og allerede 
verdenskendte danske arkitekt Bjarke Engels med 
tegnestuen BIG  fremkom i august 2006 med det 
første sammenhængende idèforslag til en bebyggel-
se. Kløvermarken fastholdes som et grøn aktivi-
tetsareal og der opføres en randbebyggelse med 
varierende højde, der tager hensyn til naboområ-
der, solindfald, udsigtsherligheder. osv. Bygningen 
er 2.800 m lang og har 3-15 etager, rummer 175.000 
m2 boligareal (ca. 2.000 lejligheder ) hertil plads 
til klubfunktioner, institutioner, skole osv. Dette 
forslag som hurtigt fik tilnavnet ”den kinesiske 
mur” kom nok som et ”Wake Up Call for de fleste, 
men satte gang i yderligere debat om byggeri på 
Kløvermarken og omgivende arealer.  

Folkelig og politisk protest mod byggeri på sel-
ve Kløvermarken. Naboer til og brugere af Kløver-
marken i form af kolonihaverne, nyttehavebruge-
re, fodboldklubberne, tennisklubben, natur beskyt - 
tere, historisk interesserede, miljøinteressenter, 
politiske grupperinger og andre græsrødder kom 
nu på banen og arrangerede debatmøder, indsam-
lede underskrifter og lavede happenings for at pro-
testere mod byggeri på selve Kløvermarken og over 
de afledte konsekvenser omkring trafik og støj osv. 

Millardprojekt og 4-5 .000 nye boliger . Hvor 
stort et udviklingsprojekt Kløvermarkskvarteret 
kunne rumme blev illustreret af politikere og ud-
viklere. En plan for milliarder af kroner og 4-5.000 
nye boliger, samt fortsatte erhvervsfaciliteter og en 
udvidelse af infrastrukturen. Københavns Kom-
mune og ejerne af nabogrunden, Skanska, udskrev 
derfor en højprofileret arkitektkonkurrence, som 
skulle skabe konkrete byggeplaner.

Den grønne flod . Titlen på vinderprojektet, som 
en gang for alle kunne omdanne den nuværende 
åbne mark til et langsgående grønt rekreativt bæl-
te ført helt ud til bredden af kanalen ved Prøveste-
nen. Projektet omfattede ny lav bebyggelse langs 
kolonihaverne, mens større boligblokke og erhverv 
placere  mod  Uplandsgade og området syd herfor. 
Mod Øresund skabes en kanalby. Et storstilet pro-
jekt.

Kløvermarken fredes til rekreative aktivite-
ter . Grundet de mange lokale protester var natur- 
og miljøorganisationer for alvor berørt af debatten 
og udsigten til en så afgørende forandring af Klø-
vermarkens form og naturmæssig overlevelse.  Der 
blev indledt en sag for at få fredet Kløvermarken i 
sin nuværende form og anvendelse. Det blev den 
afgørende prøvelse for det millardprojekt som teg-
nede sig. Naturfredningsnævnet melder i 2011 
fredning af Kløvermarken, som rekreativt areal.

Med denne fredning måtte de konkrete planer 
droppes og nye rammer for naboområderne formu-
leres. Christianshavns fælled/ Kløvermarkens sid-
ste areal er fredet og vil bestå i sin særlige form- et 
resultat af historiske beslutninger og betydelig 
kampe. En fortid som er rig på dramatiske højde-
punkter:

Da Christian d . 4 igangsætter anlæggelsen 
af  Christianshavn og voldanlægget i 1618-40, 
tages også det første skridt i en menneskabt udvik-
ling af Amagers nordlige del. Det brede åbne 
havom råde opfyldes gradvis i de næste århundre-
der. Voldanlægget fuldføres i 1680’erne til  sin nu-
værende form, som beskyttelse af flådens leje i 
havnen indenfor. I løbet af de næste hundrede år 
omdannes havarealer til landområder på Amagers 
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nordligste areal. Dette landområde er dog sumpet 
og tit oversvømmet og er fastlagt til demarkations-
område og øvelsesområde for militæret. Beboerne 
på Christianshavn får lov til at lade deres kreatu-
rer græsse. Amagers kyst forløber nord-syd stort 
set der hvor Amager Strandvej/forlandet findes i 
dag. I illustrationen ovenfor fra 1870, ses det nord-
lige Amager og Christianshavns fælled (græsmark 
og Kløvermarken). Læg mærke til Strickers kanon-
batteri bortsprængt i 1953 og krudthusene (eksi-
sterer i dag) langs kysten. Området anvendes til 
mange formål herunder at sprede latrinkuller (toi-
letindhold) fra de københavnske hustande og åben 
losseplads for alskens affald. Amagerbro som er 
området nord for nuværende Prags Boulvard rum-
mer kun få bygninger tæt ved Amagerbrogade og 
her bor kun 150 mennesker. Der åbnes først for be-
byggelse i 1909 i Amagerbroområdet. 

Se også Homlbladsgade er anlagt, at Sundby-
øster er koncentreret omkring Øresundsvej, mens 
Sundbyvester ses vest for Amagerbrogade. Amager 
er landbrugsområde og de enkelte gårde ses på 
kortet. I alt bor der kun 4.600 mennesker i denne 
del af Amager omkring år 1860. Der er etableret 
store virksomheder som Holmblads limfabrik, ste-
arinproduktion og  senere malerfabrik,  Goschs 
tændstikfabrik, Jacob Holms reberbane, B&W 

skibs motorer og skibsværft, sæbe syderier, Oliemøl-
ler, garverier. I Kastrup  er etableret industrier med 
kalkbrænderi, glasværk, saltværk, Dansk svovlsy-
re og superforfatproduktion.  

Københavns rettergang (henrettelsesplads) 
er i årene 1806-1857 placeret på Christians-
havns Fælled i nærheden af det nuværende 
Øresunds kollegie .

Nordamager 1870.

Nordamager og Amagerbanen 1907.
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Amagerbanen åbner i 1907 og får den stør-
ste betydning for udviklingnen af hele Øst-
amager . Anlægget skærer skråt igennem fælleden 
og reducerer arealet væsentligt, så Kløvermarken 
få sin nuværende trekantet form. Specialtog trans-
porterer hver nat indholdet af de københavnske 
latriner (toiletter) og en del heraf aflæsses ved Klø-
vermarken og spredes ud, mens en del køres videre 
ud på Amager, hvor bønderne tager imod og anven-
der det som gødning til markerne. Langs banen 
opstår store industriområder og der etableres man-
ge fabrikker og mindre produktionsvirksomheder 
med tusindevis af arbejdspladser. Store virksom-
heder kan huskes Toms chokolade, Phillips, Nor-
disk kabel og tråd, Vølunds maskinfabrik, Carl 
Lunds blikvarefabrik, støberi- og galvaniserings-
anstalt, kloakpumpestation. Hertil hundredevis af 
andre produktionsvirksomheder og underleveran-
dører, samt håndværksvirksomheder. Alle disse 
virksomheder tiltrækker landbefolkningen og ska-
ber grundlag for familier og boligbehov i en arbej-
derkultur. 

Boligbyggeriet eksploderer i Københavns S .  
Fra 1890-1970 (senest Vestamager) bebygges land-
brugsarealerne på Amager og folketallet i Køben-
havns S. runder i år 1900 i alt 18.000 mennesker 
og topper i 1960 med over 115.000 indbyggere og i 
alt 170.000 på hele Amager.

Luftens helte og vovehalse bruger Kløver-
marken som startplads . I årene 1909-11 samles 
opfindere, vovehalse og eventyrere og afprøver 
hjemmebyggede flyvemaskiner til stor opmærk-
somhed fra befolkningen. Det er pionerer, som be-
tages af menneskehedens nyeste udviklingstrin- at 
komme til at flyve motoriseret og navigationssik-
kert. Der gennemføres banebrydende flyvninger, 
som da Alfred Nervø letter i 1909 og flyver ind over 
København og tilbage. Robert Svendsen flyver i 
1910 over Øresund hvilket giver genlyd i ver-
denspressen. Kløvermarken bliver et populært ud-
flugtsmål, da befolkningen kan se flere og større 
fly og luftskibe lette. Marken fungerer nu som luft-
havn og et af verdens første civile luftsfartsselskab 
stiftes i 1918 med regelmæssige flyvninger til 
Hamburg og Malmø.  50.000 mennesker overværer 
flystævnet i 1921. I 1925 flytter den civile luftfart 
til Kastrup, mens militæret bliver til 1940 og  
hjemmeværnet har arealet ved bane 1-3 indtil 
1980’erne.

Amagerbro – 1800tallet.

Øresundsvej – i dag boliger og Metro. Flygtningelejren 1946.
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Vennelyst etableres i 1892 som den første kø-
benhavnske kolonihave- og 6 andre følger efter på 
arealet nærmest voldanlægget nord for Kløver-
marksvej. Fælledens areal afgrænses hermed mod 
nord og Kløvermarkens græsarealet reduceres 
yderligere.

Efter 2 . verdenskrig var der 20 .000 flygtnin-
ge i teltlejren på Kløvermarken. Tyskere som i kri-
gens slutfase var flygtet til Danmark.

I 1952 åbner Køvermarkens idrætsanlæg.

Pyrolyseværket eller Mærsk raffinaderiet, 
som dette nordens første petrokemiske an-
læg kom til at hedde, blev etableret øst for 
Kløvermarken . Skibsrederiet AP Møller køber i 
1951 det stor grundareal øst for Kløvermarken 
med tilkørsel af den nyanlagte Raffinaderivej. Klø-

vermarkens græsareal er hermed reduceret til den 
nuværende udformning. Pyrolyseværket omdan-
ner råolie til industriel alkohol og bygas. Forsyning 
sker via olie fra havnen og oplagringsøen, Prøve-
stenen, som da var Danmarks største oliehavn. 
Værkets 100 m høje produktionstårn var et var-
tegn for hele bydelen og fra toppen brændte en stor 
flamme (spildgas).  Den lette gas blev via KBH be-
lysningsvæsen ført ud til københavnske husstande 
(nok til 1/3 del af byens modtagere). Alkoholen blev 
ledt til De Danske Spritfabrikker, som blev nabo til 
værket. Også spritfabrikken var meget karakteri-
stisk med kilometervis af rør for produktion af syn-
tesesprit til snaps og gl. Dansk. Mærsk Raffinade-
riet producerede senere også Danmarks første 
plasticgranulat. I 1978 lukkede pyrolysedelen og 
den evigt brændende flamme gik ud. Værket er 
fjernet, men i spritfabrikkens lokaler har tøjgigan-
ten IC Company til huse.

B&W, Amagerværket, Amagerforbrændingen, 
Spritfabrikken, R98 skraldefirma, havne- og trans-
portvirksomheder på Prøvestenen har været bru-
gere og leverandører til fodboldspillet på Kløver-
marken. Dette – som aktive hold i firmafodbolden, 
som spillere i en af klubberne eller som sponsorer 
osv. Nu er det Telia, studieboligerne, strandparken 
og de mange nybyggerier, som trækker nye beboere 
til området og nye idrætsudøvere på marken. 

Kampen om naboområderne fortsætter og så 
sent som ved den nyvalgte venstreregering tiltræ-
delse her i foråret er det proklameret at man øn-
sker en havnetunnel. Den forbinder Østerbro, 
Nordhavnen og Refshaleøen, samt Amager. Dette 
gigantiske anlægsprojekt rummer en 4 sporet vej 
som linjeføres ad forlandet, igennem nabogrunden 
og Uplandsgade?? 

Pyrolyseværket og spritfabrikken.

Pyrolysetårnet set fra spillersiden.

Spritfabrikken.
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På Wikipedia står skrevet om KFB, at klubben er 
kendt for, at have forholdsvis mange tilskuere til 
sine hjemmekampe på Kløvermarken! Det er ikke 
skudt helt ved siden af, men sådan har det nu ikke 
altid været.

Der har i løbet af de 25 år KFB har eksisteret, 
været flere velmente forsøg på at danne supporter 
grupper i klubben. Vi var jo en del af den store 
overbygning FC Amager og da den kollapsede, 
skulle KFB lige indstille sig på, at have et selv-
stændigt førstehold igen. Både Fremad Amager og 
Kastrup Boldklub, blev straffet med tvangsned-
rykning, men KFB fik lov at spille i Serie 1.

Det var dog lidt, som at begynde forfra og inte-
ressen fra publikum, var bestemt ikke overvælden-
de på det tidspunkt.

I 2011, var vi tre passive medlemmer Maibritt og 
Henrik Jakobsen samt undertegnet, som var taget 
ud for at se KFB`s første hold spille kamp! Ude-
kampen blev spillet på Bane 25, det var møgvejr og 
der var rigeligt med plads på sidelinjen. Vi var kun 
os tre!!

Vi besluttede os for, at skabe nogle nye og lidt 
mere indbydende rammer om kampene, til fordel 
for så vel spillere, som tilskuere. KFB Support blev 
etableret og vi lagde ud med, at tage nogle bajere og 
vand med ud til kampene samt dele trykte kamp-

programmer ud. Efterhånden som interessen steg, 
fik vi organiseret salg af merchandise, blandt andet 
huer og halstørklæder i klubbens farver. Vi kårede 
”Man of the match” som blev præmieret med en fla-
ske Champagne efter kampen. Som et andet tiltag 
startede vi vores brunch arrangementer op, hvor 
supporterne mødtes et par timer før kampen til 
spisning og hygge. I slutningen af 2011, etableredes 
vores facebook side ”KFB Support Official, med 
hjælp fra et af vore yngre medlemmer Brian Jakob-
sen. Siden er blevet meget populær blandt klubbens 
medlemmer, ikke mindst på grund af de mange 
grundige kampreferater, som bliver lagt på siden 
med rettidig omhu! Siden har i skrivende stund om-
kring 278 medlemmer, men er offentlig og bliver 
læst med interesse af mange flere. De fleste af de 
kampreferater, som forefindes på KFB ś Officielle 
hjemmeside, er hentet direkte på vores facebook 
side, og bliver læst af mange tusinde mennesker!

Ud over dette, har KFB Support fået produceret 
bannere og som det seneste også indkøbt et mobilt 
lydanlæg, så der er musik og speaker på til første-
holdets hjemmekampe.

KFB Support har støttet klubben direkte økono-
misk, men har også etableret aftaler med flere 
sponsorer og på den måde skaffet midler og omtale 
til Kløvermarkens Forenede Boldklubber!

Der er masser friske unge mennesker i KFB 
Support, som virkeligt brænder for klubben som 
helhed og førsteholdet i særdeleshed. Udfordringen 
bliver at få dem inddraget i det organisatoriske og 
praktiske arbejde, som faktisk er ret sjovt. Det er 
en forudsætning, hvis KFB Support, skal være at 
finde på sidelinjen i fremtidens KFB.

KFB Support!   
Af: Jens Erik Jakobsen

Trofaste brunchdeltagere.
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Venskaber fornægter sig ikke! Dette er to hold be-
stående af midaldrende mænd og et med spillere i 
Old-Boys-alderen nogle rigtigt gode beviser på: 
Masters-holdet bestående af spillere, der er i midt- 
halvtredserne, Superveteran-holdet med spillere 
der enten nærmer sig halvtreds eller lige har pas-
seret det skarpe hjørne og Old-Boys-holdet, der kan 
fejre en del fyrre-års fødselsdage næste gang, der 
fyldes rundt!

Fælles for langt de fleste deltagende spillere på 
de to førstnævnte historiske hold er, at de leverede 
de første spæde forsøg på inderside-afleveringer på 
Kløvermarkens bugtede baner, som ungdomsspil-
lere i én af moderklubberne; Standard eller Sylvia. 
Således var de, dengang små og halvstore skoled-
renge, enten holdkammerater eller modstandere 
fra den tids ultimativt rivaliserende klub.

Som seniorspillere var der en del af de nuværen-
de Superveteran-spillere, der skiftede til Lejerbo – 
og de kom så helt naturligt ”tilbage til klubben” da 
KFB oplevede sin seneste fusion med netop Lejer-
bo. Siden har de alle kæmpet sammen på grønsvæ-
ren i- og for den samme trøje!

I dag findes der også på de to hold spillere, der 
har været i klubben i næsten hele dennes foreløbi-
ge levetid, da de skiftede til KFB fra andre klubber 
i de første spæde år i starten af halvfemserne – og 
langt de fleste holder sammen endnu, gør de, – og 
stadig på fodboldbanen - de gode gamle drenge!

I KFBs første år rendte der en flok lilleputter rundt 
i klubbens dragt og huserede på såvel de hjemlige 
baner såvel som i udlandet, på de mange ture hol-
det var på gennem deres ungdomsår. Træneren var 
Michael Rasmussen og anføreren dengang var den 
samme, som senere også blev det på klubbens 1. 
senior, Andreas Niebe. Den tidligere kaptajn og be-

styrelsesmedlem har nu samlet hovedparten af sit 
gamle hold i en nystartet Old-Boys-afdeling i barn-
domsklubben – ganske glædeligt!

Måske vi også kan skrive om noget lignende ved 
det næste jubilæum? I hvert fald har vi, i den aktu-
elle seniorafdeling, en flok spillere, der enten ude-
lukkende har prøvet at betale kontingent til KFB 
helt fra starten som ungdomsspiller, eller udeluk-
kende har haft sin foreløbige senior-gang i vores 
klub: Generation KFB!

Nogle af disse unge gutter har vi haft en lille snak 
med:

1)  Hvorfor blev det i sin tid KFB, du blev 
medlem af?

Frederik Høyer: Jeg var ikke ret gammel da jeg 
blev meldt ind klubben. Jeg tror bare at jeg var en 
lille dreng, der gerne vil spille noget fodbold på da
værende tidspunkt, og så var KFB et helt naturligt 
valg, da både min far og storebror var i klubben al
lerede. 

Nikolaj Høyer: Min far spillede i klubben og i 
KFB kunne jeg spille med mine klassekammerater. 

Steen Jølnæs: Jeg havde været ovre hos Sundby 
og været til to træninger, men de børn der var derne
de var nogle ballademagere og ikke nogle jeg kunne 
identificere mig med. Så kendte jeg et par stykker 
fra min skole der spillede i KFB, og efter at have 
trænet med at par gange, var jeg solgt. 

Martin Gregersen: Jeg havde et par venner, der 
spillede i KFB, som spurgte om ikke jeg ville med 

Superveteran, Masters 
og Old Boys 
– tre hold med dybe rødder i historien, og  
måske er et fjerde på vej!
Af Michael B.V. Jensen

Standards drengehold 1973. Årgang 195960

Med KFB profiler: Bent Rugaard, 

Kim Lykke Petersen, Allan Katten Riis, Stig Larsen.

Trænere Jørgen Olsen og Knud Apitz.
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Standards drengehold 1973. Årgang 195960

Med KFB profiler: Bent Rugaard, 

Kim Lykke Petersen, Allan Katten Riis, Stig Larsen.

Trænere Jørgen Olsen og Knud Apitz.

KFB Lilleputter 1992. 

Årgang 1990.

Med KFB profiler Andreas Niebe, 

Tim Christensen, Tor Nielsen,  

Jonas Bertou.

Træner Michael Rasmussen

Lejerbos 1. senior 1984.På holdet spiller KFB profilerne Jens og Henrik 
Rus Jakobsen, Steen og Carl Otto Nan Rasmussen
Træner er Henrik Nielsen 

Sylvias 1. senior 1982.

På holdet er KFB profilerne Martin Mao Petersen, Leif 

Bundgaard, Brian Lind, Kim Fuzzy Jørgensen, Jesper 

Lennert. Træner er Benny Østergaard

Standards Juniorhold 1979. 

Årgang 196364

KFB profilerne Finn Hansson, Steen 

Sørensen, Finn Nørgaard, Andreas 

Petersen. Trænerne er Bjarne Skrald 

Jensen og Mogens Høyer Steinlein.
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ned og træne med. Det endte med at jeg meldte mig 
ind, og  jeg er blevet lige siden. 

Allan Jørgensen: Det startede med, at min ven 
Jesper ”kemo” Hansen spilledede derovre... han fik 
mig lokket over og jeg blev fanget... 

Jamal Mbamba Johansen: Min KFB karriere 
startede, da jeg, efter i årevis at have brilleret i de 
lokale boldbure, blev scoutet og hentet til klubben af 
legenden Allan(dinho) Jørgensen. 

Michell Andersen: Jeg manglede en klub at spille 
for, efter jeg var flyttet til København. En arbejds
kollega anbefalede KFB, som var en klub hvor der 
var plads til alle og med et godt fællesskab. 

2)  Hvorfor er du aldrig blevet fristet af 
at prøve andetsteds?

Frederik Høyer: Jeg er faktisk ALDRIG blevet 
fristet til at spille et andet sted. Jeg føler at det jeg 
vil, stemmer godt overens med KFB’s ambitioner, 
både sportslig og socialt. Og igennem de sidste par 
år er jeg bare blevet mere fast besluttet på, at det er 
her jeg hører hjemme. Jeg kender alle personer der 
er omkring klubben og det er et sted jeg føler mig 
tryg og godt tilpas. Jeg elsker KFB, og vil ikke kun
ne forestille mig at spille i nogen anden klub. 
Nikolaj Høyer: Det har aldrig været en tanke at 

skifte klub. Jeg har altid været glad for at være her!

Steen Jølnæs: Jeg har leget med tanken om at 
prøve at tage et skridt op dengang da jeg var om
kring junior/ynglingespiller, men jeg kunne ikke få 
mig selv til at slippe KFB, og det gode sammenhold 
der var på holdet. 

Martin Gregersen: Jeg har ikke haft en grund til 
at søge videre, jeg har været glad for at spille i KFB.

Allan Jørgensen: Jeg er skam blevet fristet andet
steds, da en del af spillerne skiftede til amager FF... 
men da jeg var blevet overtalt til at blive træner, 
kunne jeg ikke lide at skuffe dem, derfor blev jeg 
hængende. ... (deriblandt Jamal, Steen, Christian 
A, og så er der vel et par stykker mere som stadig 
spiller).

Jamal Mbamba Johansen: I alle de år jeg har 
været i KFB, har jeg spillet sammen med mine bed
ste venner  det kan ingen anden klub tilbyde! 

Michell Andersen: Jeg fik hurtigt en masse gode 
venner da jeg startede i KFB, samt niveauet altid 
har passet godt til mig. Så har aldrig haft behov for 
at prøve andre klubber.

Jamal Johansen

Michell Andersen

Allan Jørgensen

Martin GregersenNikolaj og Frederik HøyerSteen Jølnæs
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 3) Hvad er KFBs største styrke?

Frederik Høyer: KFB’s største styrke er uden tvivl 
vores sammenhold. Jeg tror de fleste vil være enige 
med mig i det. Det er en klub hvor du spiller for at 
hygge dig med dine venner, men stadig med visse 
ambitioner selvfølgelig. Jeg tror det er den kombi 
som lokker folk til klubben også.
Sidste sæson i Serie1 var det også meget tydeligt, 
at vi står sammen som klub. KFBSupport gør et 
kæmpe stykke arbejde, som ikke kan værdsættes 
nok. Derudover er det utroligt at se hvor mange om
kring klubben, der dukkede op og så alle kampene. 
Det fortæller meget om klubben og de folk omkring 
den synes jeg.

Nikolaj Høyer: Den dejlige atmosfære og Hancock 
på køl!

Steen Jølnæs: Fællesskabet. Når man først er i 
KFB, så vil man gerne blive her, og rigtig mange 
tidligere spillere, er nu også vendt tilbage for at lave 
7mands hold, og det viser at det er en klub man 
vender tilbage til når savnet bliver for stort. 

Martin Gregersen: KFB’s største styrke er nok de 
personer der bliver ved med at komme i klubben 
selvom de ikke nødvendigvis selv spiller længere. 
Dem der sørger for at klubben kan blive ved med at 
køre rundt, at der er trænere til holdene, at der bli
ver afholdt bruncharrangementer inden nogle af 
førsteholdskampende, og de der sørger for at der er 
rent kamptøj til alle kampene. 

Allan Jørgensen: Jeg synes det skifter lidt med 
styrkerne i KFB, før i tiden var det hyggen i om
klædningsrummet og øllerne, men da der er kom
met mange unge til, så ser jeg helt klar fordelen i at 
have NAN og Walle til torsdagsmad... det hjælper 
helt sikkert på hyggen. 

Jamal Mbamba Johansen: Klubbens absolut 
største styrke er de mange aktive medlemmer, frivil
lige og supportere  ikke mindst det stærke sociale 
sammenhold mellem disse grupper. Vi spillere, er 
evigt taknemmelige overfor de, der står i baren, køk
kenet, vaskerummet eller på sidelinjen og på hver 
deres måde støtter op om klubben. 

Michell Andersen: Fællesskab, konkurrencedyg
tig og de mange frivillige som lægger en masse ti
mer i klubben. 

4)  Hvor kan KFB forbedre sig (både i 
den afdeling DU spiller i og måske 
mere generelt)?

Frederik Høyer: Puha, det er et straks sværere 
spørgsmål. Selvfølgelig er der altid punkter se
niorafdelingen kan forbedre sig på, men det har jeg 
umiddelbart lige svært at pege på lige her og nu.
Dog generelt for klubbens udvikling, så tror jeg det 
er vigtigt at vi får nogle ungdomshold op at stå, og 
får holdt på nogle af de spillere de næste par år.
Det ser bare svært ud, Sundby gør det godt.

Nikolaj Høyer: Jeg føler ikke, at der er behov for at 
forbedre sig. Vi er en klub der bæres af sammenhold 
og resten har ikke så stor betydning. :) 

Steen Jølnæs: Ungdomsarbejdet synes jeg sag-
tens kan blive bedre. Jeg synes det er ærgerligt at 
der kan gå så mange år imellem vores U-hold, og at 
der ikke bliver satset nok på det, men i stedet kun 
på senior-afdelingen. Der er et kæmpe potentiale, 
og med nogle af de spillere U-holdene her udklæk-
ket synes jeg tydeligt man kan se at det er vejen 
frem. 

Martin Gregersen: Det har de sidste par sæsoner 
vist været ret svært at finde en fast træner til 2. hol
det, det ville være en kæmpe forbedring med en træ
ner der havde lyst til at blive i flere sæsoner (men 
det kan jo være, at det bliver Andreas)!

Allan Jørgensen: Der mangler sgu nogle sociale 
arrangementer, som måske CL finale eller sådanne 
ting i klubben... Måske en halvårlig udflugt der in
tet har med fodbold at gøre.

Jamal Mbamba Johansen: Selvom KFB er en 
fantastisk klub, er der også plads til forbedringer  
særligt ungdomsarbejdet og det sportslige projekt i 
det hele taget kan udvikles  men det er samtidig 
vigtigt, at klubben forbliver tro mod sine værdier. 
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Michell Andersen: Vi skal selvfølgelig have 1. se
nior op i serie 1 igen hurtigst muligt. På den måde, 
sikre vi at vores talentfulde 1. seniortrup får den 
modstand som talentet berettiger. 

5)  Hvad er den bedste oplevelse, du har 
haft med KFB? 

Frederik Høyer: Først vil jeg lige sige jeg har rig
tig mange gode minder fra KFB. Dog er der ét min
de der står klarest. Jeg tror det var u14 vi spillede 
dengang, vi skulle spille sidste kamp om oprykning 
mod rivalerne fra CIK og manglede kun ét point, 
hvis CIK vandt rykkede de op i stedet for os. Vi spil
lede en ret dårlig kamp mindes jeg, CIK fører 10 til 
der mangler under 1 min. Vi får et hjørne og jeg 
dukker op inde i feltet og får headet den ind. Jeg 
kan helt tydeligt huske det, og jeg synes det var en 
vanvittig oplevelse. Især også fordi der var så man
ge der var ude og se den kamp. 

Nikolaj Høyer: Den bedste oplevelse, må være med 
mit gamle ungdomshold, hvor vi tog på udlandstur 
kort før vi blev rykket op i seniorafdelingen.. Resul
tatmæssigt var der ikke det store at skrive hjem om, 
men resten af døgnets timer var festlige!

Steen Jølnæs: Der har været rigtig mange gode 
træningslejre, kampe og hyggelige dage/træninger, 
men den bedste må nok også være en af de seneste, 
da vi i slutningen af foråret sikrede os oprykningen 

til Serie 3 med 2. holdet, efter en hård sæson. Kam
pen betyder selvfølgelig også meget, fordi der var 
rigtig meget fokus efter hele dommerfadæsen betød 
at vi fik en 1. divisionsdommer på. Det var en rigtig 
fedt oplevelse. 

Martin Gregersen: Min personligt bedste oplevel
se var nok da jeg scorede til 22 i en kamps døende 
minutter i forrige sæson.

Allan Jørgensen: Min bedste oplevelse er helt sik
kert da vi rykkede fra serie 2 til serie 1 sidste gang.... 
Det var en vild følelse. Vi knoklede sæsonen igen
nem og det, at det lykkedes,var fedt. Udover det hav
de jeg også en fed oplevelse med dem, jeg trænede 
da vi deltog i en træningsturnering i Holland. 
Udover det vil jeg sige at Hvis Ole og Britta ikke 
havde været mine trofaste holdledere igennem ti
den, så var jeg for længst stoppet som træner.... Stor 
tak til dem!

Jamal Mbamba Johansen: Med tonsvis af fede 
oplevelser, er det svært at vælge den bedste. Jeg hu
sker dog engang, hvor vi var bagud 15 ved pausen, 
hvorefter jeg laver 5 basser og vi vinder 65. Min 
absolut bedste halvleg nogensinde. Det kan godt 
være, jeg er den eneste, der husker det  men jeg 
glemmer det aldrig. 

Michell Andersen: Oprykningen i forårssæsonen 
2015 med 2. senior!

Årets navne i KFB
 Årets leder Årets træner Årets KFB’er
2014 Michael Børge Jensen Niklas Jønsson,         Jens Jacobsen, Rene Schrøder, Nikolaj Høyer  

2013 Ole og Brita Nygaard Jeppe Gandrup Madsen, Malte Dahl John Holger Larsen
  Jonas Ogdal Jensen     

2012 Finn Nørgaard Bo Høyer,  Rene Schrøder, Allan Sørensen (Mus)

2011 Tommy Thomsen Simon Schou Jens og Henrik Jacobsen, Aage Hansson     

2010 Finn Nørgaard Andreas Petersen Claus Frederichsen (Walle)       
   Carl Otto Rasmusse (Nan)

2009 Emil Kjær Kristian Ring Ole og Brita Nygaard

2008 Bjarne Nielsen Denis Sørensen (Junior) Ole Nielsen (Rock)

2007 Leo Hansen Bo Høyer Pia Jacobsen, Claus Frederichsen (Walle)

2006 Jan Baltzersen Kim Bjørnholt (Fuzzy) Henry Press

2005 Allan Jørgensen Christian Schou, Andreas Petersen  Ole Nielsen (Rock)

2004 Allan Jørgensen Søren Schrøder Allan Riis ( Katten), John Apitz

2002 Ole og Brita Nygaard Bo Høyer, Henrik Lihme, Jan Baltzersen Denis Junior Sørensen

2001  Denis Sørensen (Junior) Finn Nørgaard

1998 Claus Schlütter Lone Hansen  

1997 Per Christensen Niels Erik Christensen Denis Sørensen (Junior)
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Selvom KFB først og fremmest er en fodboldklub 
har andre sportsgrene altid været en del af klub-
ben. I mange af klubbens første år havde man en 
håndbold- og bordtennisafdeling. I de senere år er 
først lacrosse og siden flag football kommet til klub-
ben. Derudover har klubben også dannet rammer 
for en del stævner for firmafodbold.

Håndbold i KFB:
Kløvermarkens Forenede Boldklubber blev også 
født med en håndboldafdeling. Sylvia bragte et 
etableret herrehold med ind i fusionen således, at 
KFBs første år som håndboldklub,  samtidigt blev 
holdets syvende.

I sæsonen 1990/1991 startede KFB-håndbold i 
den Københavnske B-række for herrer - en række 
de ”udforskede” stort set i hele herre-håndboldens 
levetid i KFB. Dog var der et par ”afstikkere” til 
serie 3, som C-rækken blev omdøbt til, inden holdet 
lukkede med en 6. plads i serie 2 (tidligere B-ræk-
ken) i 2006!

Cheftræneren i den afdeling var, i det meste af 
perioden, Terje Jørgensen; folkeskolelærer på 
Sundpark Skole og tidligere lærer for en del af hol-
dets spillere, så som: Carsten Rydbirk, Tommy 
Jensen, Anders Walbom og Erik Christensen m.fl.

Fra KFBs begyndelse var der fælles kontingent i 
håndbold- og fodboldafdelingerne, hvilket vil sige, 
at for ét medlemsskab kunne man både spille 
håndbold og fodbold. Dette medførte, at der i gen-
nem tiden har været en del fodboldhold fra KFB, 
der som mere eller mindre lukkede andethold, der 
har gjort diverse håndboldhaller ”usikre”, med 
spillere som bl.a. Henrik Bruun, Søren Adelvard, 
René Bendixen, Michael Børge, Jan Thomsen og 
Søren Gold med mange flere! 
Succesen for de fodboldspillere, der havde ”forvil-
det” sig ind på håndboldbanen var dog i dén grad 
til at overse; her kan bl.a. nævnes en udekamp i de 
spæde år mod Dragør i Hollænderhallen. Stillin-
gen var 3-3 ved pausen og KFBs ”nye håndbold-
spillere” var virkelig ovenpå mod de lidt mere ruti-
nerede spillere fra skipperbyen - men hovmod står 
som bekendt for fald og vi tabte 12-3! Men sjovt var 
det!l

Lige så sjovt må det have været at se på, da de, 
gennem mange år, sammenspillede fodbold-drenge 
fra Standards DS/KS-hold, krydret med nogle dit-
to fra ét af Sylvias bedste fodboldmandskaber gen-
nem tiderne, mente at vinterpausen i fodboldens 
gammelmands-rækker var for lang, og tilmeldte 
sig håndboldens Old-boys/Veteran-række som 
kompensation for dette!

KFBs
 andre sportsgrene
Af Eva Duberg Nielsen og Michael B.V. Jensen

Terje Jørgensen, Erik Christensen, Carsten Ryd
birk, Tommy Jensen og Søren Frost. 
Nederst fra venstre Carsten Johansen, Flemming 
Pedersen, Lennart Holm og John Olesen. 

Øverst fra venstre: Linette Ernst, Sussie Johansen, 
Tina Viuf, Gitte Kragh, Sandra Lumbye og Anja 
Petersen. Nederst fra venstre: Stina, Maivør Han
sen, Sussanne Junker og Lene Nissen. 
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Morten ”Mis” Kristoffersen, Finn Nielsen, Kim 
Lykke Pedersen, Bent Ruggaard, Thomas Stolle, 
Jesper Lennart, Jesper Rohbrandt var blot nogle af 
de navne, der spillede håndbold på dette hold - og 
undgik at slutte sidst i den laveste række, og oveni 
købet formåede at rykke op i rækken over uden hel-
ler at slutte sidst der! Holdet virkede i seks år in-
den det lukkede i 2010.

Men også det stærke køn var repræsenteret i hånd-
boldrækkerne for KFB! Anja Petersen og Gitte 
Kragh tog i 1993 initiativ til at starte en dameaf-
deling op i håndboldens navn i KFB. Spiller-, træ-
ner- og holdleder-koner og ditto kærester plus nog-
le eksterne veninder udgjorde dette hold i to og en 
halv sæson. De fylder derfor ikke meget i klubbens 
historie, men ét markant aftryk fik de da sat: I en 
kamp mod Nørrebro Kammeraterne (NK) i 1994 
vandt holdet én af de største sejre i HELE klub-
bens historie (fodbold OG håndbold) 20-0 blev det 
til Kløverpigerne i Sundbyhallen - ganske impone-
rende må man sige!

Bordtennis i KFB:
DGI for en kort periode
I 1993 var vi nogle fra 1.- og 2.-holdet og omegn i 
fodbold, der udnyttede én af de mange muligheder 
der kom, da KFB meldte sig ind DGI.

Thomas Bøhm, Ronny Haagensen, Henrik 
Bruun, Brian Zûberlein, Thomas ”Kofoed” Peter-
sen og holdleder, Michael Børge, dannede et hold og 
tilmeldte det i DGIs bordtennisrække. 

Skæbnen ville det således, at vi kom i række 
med et hold fra Vestegnen - ikke fordi, at det i sig 
selv er hverken skræmmende eller, i den anden 
ende af skalaen, en walk-over i bordtennis! Nej om-
talen af skæbnen i denne forbindelse beror på det 
gamle mundheld om ej at skue hunden på hårene! 
Vi formåede (så vidt det erindres) at vinde en en-
kelt kamp i turneringen i et opgør i Vestamager-
hallen på Ugandavej. Resten tabte vi og den som 
gjorde mest ondt, var den på Vestegnen!

Vi mødte op til tiden (trods snevejret) fulgt på vej 
af chauffør, Anja Petersen, og forberedte os til op-
gøret som vi plejede: let løb, og løgnehistorier! 

Sandheden om modstanderen fra den vestlige 
del af hovedstadsområdet gik dog først op for os da 
vi stod ved bordene i turneringshallen: De var han-
dikappede! Én af dem havde kun halve arme og 
andre manglede det meste af hænderne og noget 
fødderne - men de havde selvfølgelig de nødvendige 
redskaber så som kørestole m.v.! Den flinke og 

medmenneskelige og spillende holdleder indkaldte 
til tak-tik/opføre sig ordentligt-møde umiddelbart 
inden kampen og indførte holdet i taktikken om at 
være ordentlige mennesker og trække sig lidt i du-
ellerne - der skal jo være plads til alle! 

Denne form for møde havde modstanderen tilsy-
neladende ikke haft inden kampen! 

Den spillende holdleder, Michael Børge, indledte 
med at få tæv som et tæppe, med en dertil indrettet 
banker, af en spiller uden nævneværdigt megen 
arm - og resten af kampene fik ikke nogen bedre 
udgang set med KFB-øjne - puuhhaa! Vi tabte en 
bordtenniskamp til et hold stort set uden arme og 
ben!

Således blev bordtennis-battene lagt på hylden, 
for vores vedkommende - og der har de ligget lige 
siden!

Veteran-bordtennis i mere end en menneske-
alder:
Dengang kunstnere som Perez Prado, Bill Haley 
and his Comets, Perry Como og Pat Boone var 
blandt de hitmagere, der havde indtaget den øver-
ste del af amerikanske Billboards hitliste - og der-
for også var blevet leverandører af sange, som de 
unge danskere ivrigt og drømmende sang med på i 
aftentimerne foran de radioapparater, der var ind-
stillet på Radio Luxembourg. 

Dengang drengene fik inspiration til sin fremto-
ning af filmstjerner som Marlon Brando og James 
Dean - og pigerne af den kvindelige pendant; skøn-
heden Marilyn Monroe. 

Allerede dengang blev en flok fodboldspillere i 
Boldklubben Standard Kammeraterne enige om at 
starte en afdeling op, som kunne sikre en sportslig 
adspredelse i lidt lunere omgivelser i vintermåne-
derne.

Således blev den bordtennisafdeling, som KFB 
stadig har, grundlagt i kælderlokalerne i den gam-

Bordtennis.
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le Sundbyhal i Sundby Idrætspark – altså før, at 
klubben rykkede til Kløvermarken!

Vi er tilbage i halvtredserne og afdelingen har 
eksisteret uafbrudt lige siden – altså i mere end 
tresindstyve år – imponerende!

Nu, som dengang, spiller man udelukkende kam-
pe internt på holdet – afdelingen har således aldrig 
været tilmeldt en ekstern turnering organiseret af 
et forbund. Man mødes, spiller mod hinanden og 
lader de mange historier, der fortælles, blive fordø-
jet i selskab med både fast og flydende til ganen! 

Et dybt forankret sammenhold og de lige så dybe 
venskaber bliver nu akkompagneret, i restaurati-
onslokalerne på Kløvermarken, af den rytmiske 
lyd af bat, bold og bord!

Spillerne i denne afdeling rekrutteres nu typisk 
blandt de ældre spillere samt trænere og ledere i 
fodboldafdelingen.

Lad os dermed håbe, at klubbens traditionsrige 
bordtennisafdeling fortsætter med at kunne finde 
medlemmer, der har lyst til at prøve kræfter med 
den hurtige sport, så KFB fortsat sikres at have 
bordtennis i endnu et par menneskealdre!

Lacrosse i KFB:
Lacrosse har været tilknyttet KFB siden 2006. 
KFB Lacrosse har domineret den landsdækkende 
række, og har vundet mesterskabet i 2008, 2010 og 
2013. Dermed var holdet med til at bryde Copenha-
gen Lacrosse’s dominans, og blev det første hold 
udover Copenhagen Lacrosse, der vandt Dan-
marksmesterskabet.

Holdet var også initiativtager til at afholde et 
stort lacrossestævne hver sommer på Kløvermar-
ken. Til stævnerne har hold fra hele Europa samt 
Nordamerika deltaget, og KFBs frivillige har væ-
ret til at gøre stævnerne til festlige begivenheder 
med åben bar og gang i grillen. 

KFB lacrosse har de sidste par år haft et tættere 

samarbejde med Copenhagen lacrosse i Valby, hvil-
ket desværre gjorde, at holdet blev sjældne gæster 
på Kløvermarken. Ved årsskiftet 2014-15 blev KFB 
lacrosse og KFBs bestyrelse enige om at ophæve 
samarbejdet. 

Flagfootball i KFB:
I sommeren 2013 blev KFBs bestyrelse kontaktet 
af flagfootballholdet Fælledparken Foxes. Foxes 
ønskede at blive en del af en større forening, og 
med flere spilleret bosat på Amager, var det oplagt 
at kontakte en klub som KFB, som i forvejen havde 
lacrosse og bordtennis tilknyttet. Bestyrelserne i 
de to klubber forhandlede betingelserne på plads i 
løbet af efteråret, og i vinteren 2012-13 begyndte 
Foxes at træne i KFB.

Flytningen af klubben fra Fælledparken til 
Amager trak sine spor og en række spillere valgte 
at stoppe på holdet. På trods af dette lykkedes det 
en smal spillertrup at komme i DM-finalen, hvor 
det blev til sølv ved finalestævnet i august 2013. 

I 2014-sæsonen blev KFB Foxes for alvor en del 
af KFB. Holdet fik tilført flere KFB’ere som ville 
prøve kræfter med den amerikanske sportsgren. 
Det var også sæsonen, hvor Foxes gik fra at være 
kvindehold til et miks af mænd og kvinder. Foxes 
har altid været et åbent og imødekommende hold. 
Det så man i 2014, hvor holdet havde spillere i al-
deren 14 – 52 år. 

2015 startede usikkert for KFB Foxes. Med af-
gang fra fem spillere var der drøftelser om at give 
holdet en pause. Men engageredes spilleres indsats 
for at reklamere for holdet på hjemmeside og Face-
book gav pote, og ved sæsonens start var der kom-
met fire nye og engagerede spillere til. Det har fore-
løbigt resulteret i en række flotte sejre og lige 
kampe mod flere af topholdene i 2. division Øst. 
Foxes forventer at slutte midt i rækken – holdets 
suverænt bedste resultat til dato.

Lacrosse. Flagfootball.
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 KFB takker vores 

hovedsponsorer:
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STATISTIK
Takket være vores fantastiske ildsjæle Ole og Brita Nygaard har vi fået oplysninger om klubbens indsats. 
De hårde facts.

År Kampe Point Mål 
For

Mål 
Imod

Gen-
nem-
ført 
Hold

Uregi-
streret 

hold 
U11

Tur 
Vinder

U18 
medlem-

mer

Medlem-
mer Placering

1991 392 318 755 854 16 0 128 424 6,87

1992 195 247 586 442 11 2 99 337 4,72

1993 203 178 456 516 11 0 84 274 8,54

1994 190 250 586 492 10 1 74 275 6,5

1995 313 359 660 974 15 1 97 490 7,8

1996 289 296 559 920 14 0 90 427 8,4

1997 311 400 738 966 16 1 123 445 6,66

1998 255 281 583 870 15 1 125 435 9,8

1999 217 272 537 668 11 0 126 383 7,18

2000 208 374 714 538 11 3 80 376 4

2001 216 274 569 623 12 1 58 290 6,5

2002 189 232 465 461 10 1 48 284 5,7

2003 195 295 522 489 10 0 75 287 5,58

2004 164 298 520 353 15 3 91 311 3,4

2005 199 271 513 565 16 2 94 287 5,19

2006 169 223 425 454 16 1 102 352 5,8

2007 160 211 419 462 17 6 1 127 320 5,83

2008 163 293 540 336 15 9 3 125 340 4

2009 240 345 658 667 15 6 2 114 342 5,05

2010 212 277 535 590 13 5 2 125 313 6,02

2011 235 205 465 477 15 4 3 100 385 7,3

2012 173 266 448 406 15 3 3 95 330 5,02

2013 184 255 435 434 15 3 2 85 320 5,02

2014 131 177 311 339 13 3 3 65 345 5,72

2015 3 2 50 435
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Hvad bringer fremtiden for vores klub? Med min 
baggrund som spiller, mangeårigt bestyrelsesmed-
lem, aktiv på flere fronter og formand har jeg posi-
tive forhåbninger for vores fremtid. Mulighederne 
for at udvikle os og følge med tidens strømninger 
afhænger af om vi kan rekruttere de frivillige le-
dere og trænere, der driver klubaktiviteterne og 
viderefører KFB kulturen. 

Som det fremgår af denne jubilæumsbog har vi 
igennem 25 år vist, at vi har en rolle og spille som 
forening. Vi skaber rammerne for samvær, såvel på 
som udenfor banerne. 

Vi har et godt klubhus, som giver os de rammer 
vi kan forme og bruge som vi vil. Vi skal passe godt 
på huset og det kræver vedligeholdelse og investe-
ringer hvert år.

Vedr. de fysiske faciliteter på Kløvermarken  er 
der mange brugere og kapaciteten for lille i vinter-
månederne. Det er afgørende at kommunen fortsat 
vil sørge for en solidarisk deling af banetider, mel-
lem de hjemhørende klubber. 

Jeg ser de største udfordringer på den korte bane 
i vores ungdomsafdeling. Vi skal som klub formule-
re en udviklingsplan, som kan strukturere og or-
ganisere arbejdet i afdelingen. Hertil rekruttere 
trænere, hjælpere og forældre, samt holde hverve-
dage for nye årgange af børn.

Vi har i dag en seniorafdeling med ovevejende 
helt unge spillere 19-24 år. De fordeler sig dels i 
konkurrencebolden omkring 1.-2. senior, men også 
i stor grad på lukket hold, hvor det er vennekred-
sen som danner holdet. 7m fodbolden boomer i en 
tidstypisk tendens og KFB må følge den efterspørg-
sel som findes. FIFA og underliggende fodboldorga-
nisationer ser et kæmpe potentiale indenfor pige- 
og kvindefodbolden, hvilket vi også vil være en del 
af.

Vores Flagfootball er en nichcesport, som dog vi-
ser sin værdi. Bordtennisafdelingen vil fortsætte 
og udgøre netværket for vores ældste aktive med-
lemmer.

Befolkningsgrundlaget i København er stigende 
og endnu kraftigere i vores nærområde hvor småin-
dustri- og håndværk omdannes til boligområder, 
med handel og service. Nye familier med børn flyt-
ter til området, hvoraf en del vil søge til Kløver-
marken og fodboldspillet.

Hvem ved om det indenfor en årrække er lille Ebba 
(datter til Jonas Nielsen, vores nuværende anfører 
på 1. senior) som sammen med jævnaldrende børn 
løber rundt og spiller bold på Kløvermarken, mens 
far og andre spillere fra vores seniorhold fungerer 
som KFB trænere. Lad os håbe det.

Længe leve KFB. 

Muligheder og 
fremtid for KFB
Af Finn Nørgaard

FOTO FINN portræt

? 

BABY



KFB 1990 – 2015   51

Nøglepersoner i KFB 2015
Bestyrelsen

Hold-/kamp-/baneudvalg

Klubhusudvalg

Seniorudvalg

Klubhusvagter, rengøring m.v.

Hjemmesiden

KFB-support 1. herrer 1. kvinder

Ungdomsudvalg

Finn Nørgaard

Ole og Brita Nygaard

Claus Frederichsen

Jens Jakobsen

Bjarne Nielsen

Maybritt Jakobsen Træner 
Kim Aamodt

Træner Magnus  
Ø. Rasmussen

Ass. træner 
Jonas Hjortdal

Ass. træner 
John Gadalla

Henrik Jakobsen
Jens Jakobsen

Kitty Jensen Aage Hansson John Bergman Maibritt Frederichsen

Klaus Langsig Nikolaj Høyer

www.kloevermarkenfb.dk

Aslan Celik Michael B.V. Jensen
Nikolaj Høyer
René Schrøder

Allan SørensenRené SchrøderCarl Otto Rasmussen

Michael B.V.Jensen Michael Gildam

Tommy ThomsenEva D. NielsenFinn Hansson

Finn Hansson

Finn Nørgaard

Aslan Celik

1990




