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Bordtennisafdelingen er still going strong 

Julebanko med super-præmier 

Handy-folk passer på klubhuset 

Super Q’s tilbage i Københavnsserien 

KFB-burgere på Copenhell 

2.holdsarbejdet giver tro på mere 

”Møns Mestre” i oprykning – Børnefodbold i med- og modgang – Superanlæg på Kløvermarken –  ”Sammenholdet”  
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Guld 4’eren – KFBs europamestre 

Aamodts arbejde – et godt 
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Vi har igen fornøjelsen at præsentere KFB årbo-
gen.

Dette format giver os muligheden for at samle op 
på klubbens mange aktiviteter og sætte vores vir-
ke i perspektiv og reflektere over udviklingen.

I år er vi ekstra glade for de mange indlæg vi har 
modtaget fra holdansvarlige og ledere – det beriger 
udgivelsen. Tak for det.

Husk i kan følge KFB dagligt via vores hjemme-
side og facebook, samt på KFB Supports facebook. 
Her er også en løbende dialog mellem medlemmer 
og venner.

God fornøjelse med bogen.
Hilsen Redaktionen.
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Senest nyt i KFB- august 2017
Der er en forventningsfuld  stemning  blandt klub-
bens medlemmer og venner her i august 2017.

Flere hold er rykket op i en ny række og glæder 
sig til de nye udfordringer. Alle ser frem til samvæ-
ret med kammeraterne i de hyggelige omgivelser vi 
har i KFB. På træner – og lederplan glæder vi os til 
at følge medlemmernes udfoldelser, såvel på som 
udenfor banen. 

Lad os starte med vores højst placeret seniorhold, 
vores kvindehold, i Københavnsserien.

Truppen oplever som vanligt afgang og tilgang, 
hvilket desværre også omfatter Christian Hansen, 
den ene del af succes trænerteamet. Christian 
kunne ikke få tiden til at række til endnu en træ-
nersæson.

Træner Jonas Jensen er helt klar til at lede træ-
ning og kampe og nu sammen med den nye assi-
stent træner Mathias Hindborg. De to har igen god 
støtte fra mentor Kenneth Parbst, samt holdets le-
dende spillere og kulturbærere.

Holdet gik ubesejret igennem serie 1 og rummer 
en komplet trup, stærkt besat på alle pladser. Det 
afgørende er om mødefrekvensen forbliver høj, da 
et ugentligt træningspas ikke kan matche mod-
standerholdenes forberedelser. Denne ulighed kan 
opvejes af spillernes gode grundform, deres høje 
taktiske og tekniske niveau, en sej vilje og en men-

tal styrke og balance som er sjælden set. Det vil 
bære holdet frem i kampene.

Kvinderne lagde ud mod et af rækkens formodede 
stærkeste hold, Tårnby FF. KFB havde glædelig 
vis fået tilgang af et par nye spillere og et par an-
dre som gjorde comeback. Desværre var der samti-
dig afbud fra flere nøglespillere. KFB kvinderne 
blev presset tilbage fra kampens start og kom hur-
tigt bagud på 2 drønende langskud, sat ind højt i 
målet. Men KFB spillerne kæmpede sig ind i kam-
pen og hjalp hinanden rigtig godt i en vanlig for-
nuftig organisering. Tårnby FF vandt dog 3-0 og 
vil sikkert befinde sig i toppen af rækken. KFB 
skal nok klare sig i det kompetente selskab.

KFB’s 1. herrer i serie 1, oplever en stor omvælt-
ning for tiden. Først og fremmest er Aslan Celik 
blevet cheftræner, mens John Gadalla nu er assi-
stent træner. Finn Hansson er holdleder. Læg her-
til at Michael Jensen som seniorchef arbejder sten-
hårdt i kulissen for at få de bedste rammer til at 
falde på plads for spillere og trænerteam.  Som-
merpausen har kun givet en kort periode til at ind-
arbejde ændringer og nye aftaler.  Trænerteamet 
har store ambitioner og har allerede lagt en af-
vekslende, hård og interessant træning. Herudover 
sociale tiltag som styrker sammenholdet. Truppen 

?? KFB forsvaret kæmper godt mod 
Tårnby FF.

Sigrid Nielsen 
blokerer
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har arbejdet hårdt og koncentreret med de nye 
øvelser og formationer, samt spillet nogle rigtig 
gode træningskampe mod kvalificeret modstande-
re.  

 Vi tror den positive opadgående kurve fortsæt-
ter, hvis spillerne vil fortsætte med det store enga-
gement de viser lige nu og have viljen til at udvikle 
sig taktisk og mentalt. Det såvel på det individuel-
le plan, men i højeste grad også som et velfunge-
rende hold, også under pres.

Det gælder om at forberede sig godt hver uge og 
finde det rette spændingsniveau i kampene. Spæn-
dende bliver det for holdene i serie 1 ligger styrke-
mæssigt utroligt tæt. så alle kampe er udfordren-
de. Hermed også velkommen til de nye spillere.

Forventningerne var ekstra store før holdets sæ-
sonpræmiere mod Dragør. Alle ville levere og kom-
me godt igang. Dragør var dog som forandret, med 
nyt trænerteam og en række hjemvendte spillere 
og nogle dygtige talenter i truppen. Dragør var 
bedst i den indledende fase, men herefter kom KFB 
stærkt tilbage og endda foran. Det blev en intens 
og helt lige kamp, men desværre også med Dragør 
som vinder 4-2 efter et par afgørende omstillings-
mål.

KFB har netop spillet hjemme mod Nørrebro 
United. Kampen viste at KFB var det bedste hold 
og med de bedste spillere. KFB var da også foran 
og burde allerede i første halvleg have bragt sig af-
gørende foran. Det skete ikke og til stor fortrydelse 
kunne modstanderne udligne og efterlade KFB 
med 1 point for 2 kampe. Ikke den pointmæssige 
start vi drømte om, men vi har niveau til mange 
flere points. 

2.herrer overraskede jo positivt i foråret og var 
med helt i toppen af serie 3. Trænerteamet deles 

om opgaverne og ledelse af træningspas. Andreas 
Petersen og Jermaine Albero udgør en højt kvalifi-
ceret trænerduo og har nu også Jamal Johansen 
som assistent. Så det er op til spillerne at passe 
træningen og møde talstærkt til kampe. Med 
ugentlig supplement fra 1. holds truppen bliver det 
sikkert et slagkraftigt hold som går på banen i ef-
terårets 10 ”pokalkampe”. Holdet lagde da også ud 
med en god sejr over CSC.

Flere af vores selvadministrerede hold gjorde det 
så stærkt i foråret, at de nu skal prøve kræfter med 
holdene et niveau højere. Derfor glæder de sig til at 
udfordre sig selv mod nogle bedre modstandere. 
Således tørner Møns Mestre og Skinkerne nu ud i 
serie 4. 

Store forventninger har ”Sammenholdet” helt 
sikkert også efter springet fra 7m til 11m fodbold.  
Leder Pelle Eklund melder om  yderligere frem-
gang i truppen, hvor også en målmand  er kommet 
til. 

John Gadalla, Aslan Celik og Finn 
Hansson leder spillerne i pausen 
mod Dragør.

????

Topscorer Martin Andersen forsætter målstimen 
mod Dragør.
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Desværre har vi måtte sige farvel og måske på et 
senere gensyn med flere 7m hold.  Det er ærgelige 
frafald.  Alle har dog udtrykt stor tilfredshed med 
forholdene i KFB. Spillerne har simpelt hen andre 
prioriteringer p.t., som ikke kan bære en bare no-
genlunde stabil deltagelse i fodboldtruppen.

Flagfootball er stærkere end længe og stor tilgang 
skaber optimisme. Talskvinde Eva Duberg Nielsen 
ser med stor glæde frem mod den kommende sæ-
son, som ud over divisionskampene mod kendte 
modstandere også vil rumme et EM i Valby d. 1.-3. 
september. KFB Foxes har netop fået 4 europame-
stre i Flag football.

Børneafdelingen i KFB ligger nu i dvale og besty-
relsen tager i vinter nye initiativer til at forberede 
en plan for en kommende børneafdeling.  

Kløvermarkens faciliteter er et hot emne for tiden. 
Således arbejder KFB sammen med en lang række 
foreninger og lokaludvalget Amager Øst , bistået af 
kommunens idrætskonsulenter- for en helhedsplan 
for Kløvermarken. Læs meget mere herom inde i 
denne bog.

Vores klubhus drives som bekendt af vores trofaste 
ildsjæle, som holder baren åben, laver mad, sørger 
for indkøb, vedligeholder og fornyer huset. Det tak-
ker vi for. Det er mange ressourcer disse menne-
sker bruger- men vi ved at medlemmerne værdsæt-
ter de rammer vi skaber. Det er dog svært at få 
flere til at bidrage, det bør kunne gøres bedre. Til-
byd jeres indsats på arbejdsdagene, som barvagt 
eller hjælper ved diverse arrangementer osv. Kon-
takt formanden herom.

Sponsor og fundraiser i KFB- ja det har vi nu 
også. Bestyrelsesmedlem og seniorspiller Mike 
Thorup Sørensen står nu i spidsen for dette meget 
vigtige arbejde. Det er tidskrævende og båret af 
personligt fremmøde og opbygning af relationer. Vi 
glæder os over Mikes lyst og evner til at tage denne 
opgave. Hvis du har et emne som kan være interes-
sant at få kontakt med i den forbindelse, venligst 
giv Mike besked, så kan det give et bidrag til vores 
fremtid.

Vi ser frem til et begivenhedsrigt år 2017-2018.
Hilsen bestyrelsen i KFB.

Aslan Celik vejleder 
drengene.

Oscar Egestorp i et af mange suveræne gennembrud –
her imod Nørrebro United.
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I det forgangne år har der været op- og nedture for 
børne afdelingen i KFB. Den ene måned gik alt 
med store fremskridt, hvor drengene var meget en-
gagerede, forældrene kom til stævner og spillet på 
banen fungerede glimrende. Næste måned var der 
kun få drenge og lidt uro mellem dem, andre holdt 
pause og fremtidsudsigterne var mørkere.

Trænerne Aslan Celik og Finn Hansson har 
gjort et ekstraordinært arbejde for drengene og 
kunne længe holde sammen på den lille afdeling. 
Drengene fik nogle særlige oplevelser når de var i 
klubhuset og spiste sammen, så film, spillede spil 
på computeren, havde konkurrencer og overnatte-
de. Trænerne ville introducere drengene til det at 
fungere sammen som et hold, at mærke den gevinst 
det er at arbejde sammen og for hinanden på ba-
nen. Men trænerne gav mere end det, da de gerne 
prægede drengene til god opførsel, med respekt for 
hinanden og en god tone drengene imellem. 

Eller når de tog til stævne og fik en god opbak-
ning af forældrene, som også smittede af på banen. 
Netop på banen imponerede KFB drengene ved at  
gøre store fremskridt og vinde over rigtig gode 
Amager hold.

Det er da også med stor ærgrelse at afdelingen i 
løbet af kort tid måtte lukke ned, da spillerne ikke 
længere kunne holde sammen og valgte så andre 
muligheder. 

Vi vil igen takke Aslan Celik og Finn Hansson 
for en stor og engageret indsats, som helt fortjent 
blev belønnet med udnævnelsen som årets trænere 
i 2016.

Til drengene og deres familie skal lyde et stort 
held og lykke fremover, og måske et gensyn. I skal 
være velkommen igen i KFB.

Ungdommen gjorde store 

fremskridt, men valgte fra

Amar, William, Emil, Said, Emek, Finn 
Hansson og Aslak Celik(træner) Magnus, Ako.
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Aamodts arbejde  

– et godt fundament
Af Michael B.V. Jensen

Efter 3 år som cheftræner i KFB valgte Kim 
Aamodt, at sæsonen 16/17 skulle være hans forelø-
bigt sidste. På grund af øgede private udfordringer 
har han valgt at sætte trænergerningen på stand-
by – men, at han en dag igen bliver træner, er der 
nok ingen tvivl om, Kim brænder for fodbold.
Kims afsluttende sæson kan vi opdele i to: Den 
godkendte og den ærgerlige!

Cheftræneren udviste en ret god evne, gennem 
sin tid i KFB, til at sammensætte en trup med et 
virkeligt godt socialt sammenhold – både på- og 
uden for banen. Dette faktum var i dén grad med 
til, at den forgangne sæson blev godkendt – i og 
med, at holdet indfriede målsætningen om en 
top-seks-placering (slutstillingen kan ses andet 
steds i bogen).

Den ærgerlige del kan aflæses i turneringsforlø-
bet. Når man tænker tilbage på dette forløb, er det 
nemlig svært at slippe tanken om, at en større ar-
bejdsiver – og måske nogle lidt bedre prioriteringer 
af spillerne - formentligt kunne have bragt KFB en 
hel del tættere på toppen – måske kunne man end-
da have nået den!

De to oprykkere til KS var meget forskellige: 
Rækkens vinderhold, HB, blev ikke bedre efter 
vinterpausen, men til gengæld holdt de et meget 
stabilt og højt niveau gennem hele sæsonen. HB 
tjente 28 point i første halvdel af turneringen og 27 
i anden.

I stedet er det mere interessant at kigge på HBs 
medoprykkere, vores naboer fra IF Føroyar.

Da efterårets sidste kamp var spillet, var KFB 
blot fire point efter IF Føroyar (der endda havde 

Stående: Kim Aamodt, Christian Sichlau Larsen, Frederik Lind, Oscar Egestorp, Mikkel Kirkegaard, Emil 
Egestorp, Barhi Yakar, John Gadalla, Martin Andersen.  Forrest: Josso Rantanen, Laurits Kjær, Rasmus 
Stig Mortensen, Jonatan Bybjerg, Mads Vestergaard, Sebastian Christensen.
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fået tildelt en skrivebordssejr mod de senere ned-
rykkere fra Amager FF – en kamp de nok havde 
vundet alligevel – 3 point som slutstillingen afslø-
rede, at de oven i købet godt kunne have undvæ-
ret!). KFB havde 19 point og naboerne 23 af slag-
sen. Da turneringen havde taget sin afslutning var 
fakta, at KFB havde sat 18 point yderligere ind på 
kontoen mens IF Føroyar havde tjent imponerende 
31 ekstra til regnskabet. KFB havde holdt nogen-
lunde niveau, men rækkens nummer to formåede 
at forbedre sig henover sæsonen!
Sæsonens vigtigste key-points – stof til eftertanke:

1)  KFB scorede 4 mål flere end IF Føroyar og 
kun 3 færre end HB!

2)  Sammen med Østerbro IF og FC Udfordrin-
gen var KFB det fjerde mest scorende hold!

3)  KFB havde den dårligste defensiv i top 7, næst-
dårligste i top 12 og fjerdedårligste af alle!

4)  KFB var, sammen med Dragør, det hold, der 
tabte flest kampe i top 11!

Nu kan det måske godt virke som om, at KFB, 
med 17 point til oprykningen, var milevidt fra 
avancement, men afstanden er altså ikke større 
end, at det kan klares med hårdt arbejde især på 
det fysiske- og mentale plan.

Det skal naturligvis understreges, at der i sæso-
nen var en masse gode højdepunkter, der viste hol-
dets potentiale.

Årets spiller: Laurits Kjær

Martin Andersen og John Gadalla højest imod Østerbro.
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12 kampe blev vundet - og de er dermed per defini-
tion alle højdepunkter - men især én skilte sig sær-
ligt ud, nemlig da vi med den dramatiske 3-2 sejr 
hjemme over lokalrivalerne fra CSC, på et fremra-
gende mål af Martin ”Brandmand” Andersen i 
overtiden (assisteret på ligeså fremragende vis af 
Christian ”Krølle” Sichlau Larsen), gjorde CSC’s 
drømme om oprykning til et sandt mareridt! Men 

også efterårets sejr på 2-0 over de senere oprykke-
re, IF Føroyar, varmer at tænke tilbage på.

Der er ingen tvivl om, at det fundament, som 
Kim Aamodt (i fællesskab med hans assistent, 
John Gadalla) har skabt, har de spillemæssige 
kvaliteter, der skal til for at slutte i toppen. Det, 
der har manglet er formen! 

Hvis dette hold, med denne stærke offensiv, kom-

Årets topscorer Martin Andersen forsøger sig 
mod Föroyar.

KFB’s altid farlige angriber Christian Sichlau 
Larsen, snyder Østerbro. Breckling ser til.
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mer i topform vil det betyde, at man både kan holde 
tempo og have hovedet med i alle 90 minutter – og 
så kan man godt komme til at tænke tanken om, at 
vi ikke alene kommer til at lukke færre mål ind, 
end i sidste sæson, men også kommer til at score 
flere!

I dette arbejde har spillerne det største ansvar: 
Både træningsfremmødet og – intensiteten skal 
højnes før, det kan lykkes!

Årets spiller blev Laurits Kjær og Martin Ertner 
Rosenvinge ”Brandmand” Andersen blev topscorer 
med 16 mål (inklusiv ét i pokalturneringen) – 
Stærkt af begge!

Tak til Kim Aamodt for i dén grad at have skabt 
noget at bygge videre på og velkommen til Aslan 
Celik, der har fået den opgave – og hvordan det 
kom til at gå, kan du læse mere om i næste udgave 
af KFBs årbog!

KFB’s kreatør Emil 
Egestorp opægger til 
mange chancer.

Fra forårets fremragende KFB 
sejr over Föroyar. Daniel Pauk i 
vanlig dynamisk driblestil. 
Laurits bagved.
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I de to sidste kampe i efteråret 2016 havde KFB 
Super Qs hele to matchbolde for at sikre sig opryk-
ning fra serie 1 til KS. Bare en enkelt sejr ville 
være nok. Men først blev det til et 2-4 nederlag, 
mod rækkens senere vinder fra FIX. Og i sæsonens 
sidste kamp, mod Føroyar, blev det kun  2-2. Hvil-
ket placerede holdet  på rækkens 3. plads og endnu 
en sæson i serie 1.

Årets spiller 2016: Josefine Frøslev Thomsen
Årets indsats: Mathilde Nørgaard Denning.

I løbet af vinteren 2016/2017 stod det klart at en 

del spillere, bl.a. Josefine Frøslev-Thomsen og Per-
nille Svendsen, havde valgt at finde fodboldmæssi-
ge udfordringer andre steder end i KFB. Det var 
derfor med en knudefornemmelse i maven at træ-
nerteamet, Jonas Jensen og Christian Hansen, op-
startede vintertræningen forud for forårssæsonen 
2017. For ville der overhovedet være spillere nok til 
at stille et hold, når forårssæsonen startede?

KFB Super Qs er 
                        KS-hold

Kvindeholdet maj 2017: Stående fv.: Jonas Jensen, Johanne Yde, Alma Hjortdal, Sigrid Nielsen, Nathalie 
Søegaard, Katrine Frøslev Thomsen, Ireen Kooij, Amalie Østergaard, Christian Hansen.
Forrest fv.: Julia Gusatovic, Rielle Kooij, Line Larsen, Celine Ohlsson, Mathilde Nørgaard Denning,  Nanna 
Rudebech Rasmussen, Emma Viborg.
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Men så sket der noget fantastisk. Keeper Amalie 
Østergaard og markspillerne Celine Ohlsson, Ire-
en Kooij, Riëlle Kooij, Johanne Yde og Maria Berg 
valgt at trække KFB-trøjen over hovedet. Og med 
Alma Hjortdal og Katrine Fill tilbage efter en sæ-
sons fravær, var truppens sammensætning pludse-
lig blevet skræmmende stærk på alle pladser.

 Et lille tilbageslag var det til gengæld, da Sigrid 
“Sigi” Brisson Nielsen, i den sidste træningskamp 
fik en mindre hjernerystelse. Pernille Nybos 
lyskenskade begyndte at drille igen. Og Maria 
Berg fik forværret en knæskade, der, senere på for-
året, viste sig at skulle opereres.

Allerede i første kamp viste kaptajn Larsens trop-
per, at målsætningen om oprykning til KS havde 
sin berettigelse. På udebane blev VLI besejret med 
hele 6 mål mod nul. Og da rækkens favoritter fra 
FB, i den tredje kamp blev besejret på udebane, 
havde KFB Super Qs fået så meget tro på egen 
styrke, at de ikke så sig over skulderen, efter forføl-
gerne i tabellen, igen.

I kamp 5. vandt holdet over Nørrebro United på et 
mål scoret på straffespark i kampens overtid. Og i 
kampen efter mod Færoyar viste holdet at de besad 
vinderens hårdt tilkæmpet held, da det blev til 0-0, 
men hvor det var modstanderne, der havde kam-
pens eneste reelle store scoringsmulighed.

Topscorer Julia Gusatovic.

Katrine Fill Eldrige’s søn Axel i KFB farver.

Anfører Line W. Larsen scorer ”iskoldt” i overtid mod Nørrebro U.
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Herefter udspillede de teknisk- og taktisk stærke 
KFB’ere deres modstandere i sæsonens resterende 
kampe. Og rækkens 1. plads blev endegyldigt spil-
let hjem i holdets sidste kamp, på en varm sommer-
dag, ude mod Valby. Hvor Nathalie Søegaard, Julia 
Gusatovic og Line Sejr, med tre klassescoringer, 
bombede KFB Super Qs, ubesejret, op i Køben-
havnsserien.

Holdet har i sommerpausen 2017 desværre måtte 
sige farvel til assistenttræner Christian Hansen, 
der af personlige årsager har valgt at prioritere 
anderledes. KFB siger tak til Christian for det sto-
re arbejde, han har lagt, i den spillemæssige ud-
vikling holdet har gennemgået i de sidste par sæ-
soner.

Endvidere har holdet måtte vinke farvel til spiller-
ne Mathilde Nørgaard Denning og Line Sejr. Men 
mon ikke træner Jonas Jensen og KFB Super Qs i 
den kommende efterårssæson i KS kan finde nogle 
spændende løsninger på de nye udfordringer.” 

Driblestærke Nanna Rudebeck Rasmussen

Anfører, Line Wiedehold Larsen sætter endnu en 
pokal i skabet.

Oprykningsstemning og grillparty i klubben. Juni 2017.
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At være 2. holds-træner er måske det organisato-
risk sværeste trænerjob i klubben. Dels er man 
træner for det sidste ”åbne” hold (holdene under er 
mere eller mindre lukkede), og har derfor vanske-
ligt ved at trække spillere op nedefra, og dels skal 
man have plads og være klar til at holde de over-
skydende A-trup spillere varme. I praksis vil det 
sige, at hvis truppen er for stor, så skal for mange 
sidde over, når alle er klar, og hvis truppen er for 
lille, kan det blive svært at stille hold, hvis man er 
ramt af for mange skader og karantæner i både A- 
og B-truppen!

Ydermere er Serie 3, som holdet er placeret i, 
ikke nogen nem række at have sin gang i. Turne-

ringen i denne række strækker sig nemlig kun 
over en enkelt intens halvsæson, hvor man kun 
møder hinanden en enkelt gang! Det siger dermed 
sig selv, at det er nødvendigt at lægge godt fra land, 
da der ikke vil være så mange muligheder for at 
hente det tabte!

Men dette trænerjob har holdets cheftræner, An-
dreas Petersen og hans assistent Jermaine ”Jerry” 
Albero, klaret på fornem vis.

Målsætningen for holdets efterårssæson 2016 
var at undgå nedrykning og selvom det var med 
hiv og sving, så klarede holdet skærene. 6 point og 
en 10. plads blev det til – samme pointantal som 
nummer 11, CBS Sport, der rykkede ned, og blot to 

2. Herrer
           – Tro på mereAf Michael B.V. Jensen

Øverst fra venstre: Andreas Petersen, Frederik Høyer, Mike Thorup Sørensen, Jamal Johansen, 
Joakim Achen, Sebastian Pedersen, Jesper Krak, Jeppe Andersen, Jermaine Albero
Nederst fra venstre: Mads Vestergaard-Olsen, Victor Gormsen, Magnus Jessen, Jannich Ravnborg, 
Nikolaj Høyer, Patrick Hjulsager, Mikkel Koch
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flere end nummer 12, Sønderbro Fight og hele 23 
point efter topholdet, FB.

Selvom det lyder voldsomt, så lykkedes det fak-
tisk at score hele 3 gange mod FB (de scorede dog 5 
gange) og kun en enkelt kamp blev tabt med flere 
end to mål!

Det gode arbejde fortsatte henover vinteren, men 
efterårets intense turnering gjorde, at forårets 
målsætning var at gøre det så godt som muligt – og 
man må sige, at holdet kom til at gøre det godt!

Forårets udgave af Serie 3 var endnu mere in-
tens end efterårets: Der var kun 9 spillerunder at 
gøre godt med! Derfor var det ekstra vigtig at være 
fuldt koncentrerede fra start.

Det var holdet også!

KFB spillede med om oprykningen helt frem til 
sidste spillerunde hvor Viktoria desværre satte en 
kæp i hjulet ved at besejre vores gutter med 3-0 i 
Fælledparken – KFBs blot andet nederlag dette 

forår! 2. holdet sluttede på en flot 3. plads, blot 2 
point fra oprykningspladsen. Ærgerligt? Ja, men 
en flot præstation alligevel, må man påpege. KFB 
klarede endda at spille 3-3 mod de senere række-
vindere fra Østerbro IF! 

For yderligere at understrege det flotte arbejde, 
der er blevet gjort, var KFB det hold i rækken, der 
indkasserede færrest mål – blot elleve gange skulle 
bolden hentes ud af egne netmasker – imponeren-
de!

De to trænere har heldigvis valgt at tage mini-
mum en halvsæson mere og trænerteamet er yder-
mere blevet styrket med tilknytningen af Jamal 
Johansen.

Hvis dette team kan fortsætte det gode arbejde 
med udviklingen af dette fine hold, samtidig med, 
at klubbens målsætning, om at styrke samarbejdet 
mellem A- og B-truppen i dagligdagen, bliver effek-
tueret, så er der i høj grad grund til at have en 
fremtidig tro på mere!
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Vil vi om nogle år opleve en delvis eller komplet 
fornyelse af faciliteterne på kløvermarken? 

Vil der blive anlagt en ny opvisningsbane? 
Vil flere idrætsgrene blive hjemhørende på an-

læggets yderområder?
Vil vi få kapacitet til at tage imod de mange nye 

indbyggere i lokalområdet?

KFB og en række andre foreninger arbejder sam-
men med et rådgivende arkitektfirma og kommu-
nal kontakt på at præsentere en helhedsplan for 
kløvermarken. Et prospekt som vil blive inddraget 
i den kommende kommunale valgkamp i efteråret.

Det første vigtige skridt er taget idet lokaludval-
get Amager Øst har bevilget midler til at skabe et 

prospekt, som kan præsentere et fornyet idrætsan-
læg.

Alle der har besøgt kløvermarkens idrætsanlæg 
ved at bygningerne er gamle og utidssvarende. De 
røde barakker fra efterkrigsårene har vel også sin 
charme og en atmosfære. Men til at huse nutidens 
idrætsudøvere og fremtidens brugere må de beteg-
nes som uegnede. 

I dec. 2016 deltog KFB formand Finn Nørgaard i  
stormøde om idrætten på Amager. Amager Øst lo-
kaludvalg og Amager Vest lokaludvalg havde invi-
teret til åben høring- om hvilke ønsker og mulighe-
der der er ude i foreningerne. Her deltog bl.a. 
Sundby Boldklub, KFB og Sønderbro Fight. Vi 
præsenterede ønske om endnu en kunstgræsbane 
og en fornyelse af omklædningsforhold, cafe og de 
andre indendørs faciliteter på anlægget.

HELHEDSPLAN 

KLØVERMARKEN

WORKSHOP 1

Superanlæg på 
     Kløvermarken?



Sundby B havde forinden søgt og fået et beløb til 
at udvide omklædnings faciliteter.

Samme Sundby B havde i foråret 2017 held til at 
få overborgmester Frank Jensen og udvalgsfor-
mand Lars Weiss, Amager Øst lokaludvalg m.fl. på 
besøg på Kløvermarken. Her præsenteredes histo-
rien om klubbens tvangsflytning og den store ind-
sats klubben har gjort for at nå dertil hvor de er i 
dag. I stedet for et par omklædningsrum tænkte 
lederne stort og præsenterede et par skitser af et 
nyt klubhus delvis nedgravet ved Raffinaderivej. 
Sundbys formand Bo Hammer var klog og omtalte 
andre foreninger på anlægget, som også kunne 
indgå i de nye delvis nedgravet klubhusfaciliteter, 
med en ny cykelsti anlagt på taget. 

Overborgmester Frank Jensen var positiv over-
for ideen og har offentligt bl.a. via Amager Bladet 
opfordret alle hjemhørende klubber til at udarbejde 
en helhedsplan for Kløvermarken.

Det er den opfordring vi er ved at give form.
Først havde vi et rabaldermøder i brugerstyrel-

sen, hvor vi andre klubber fremførte kritik af 
Sundby for enegang og undladelse af at medtage os 
andre.

På næste møde var vi videre og alle var kon-
struktive og vægterløfterne fra Thor var en god 
partner at have med i dialogen. Her tilsluttede alle 
mødedeltagerne sig til at vi skulle arbejde videre 
sammen. Men der kom også modsat rettede syns-
punkter om beliggenhed af faciliteter og behov.

På et møde med Amager Øst’s lokaludvalgsfor-

mand Ole Petersen, gav vi et positivt signal om at vi 
klubber vil samme vej og udtrykte håb om støtte.

Sundby og KFB har i foråret deltaget i møder 
omkring en ansøgning om støtte til rådgivere og 
præsentation for lokaludvalget. Hertil samt møde 
med mulige rådgivere sammen med kontakt fra 
kommune Thomas Hedegaard Bøgh.

Jeg vil her takke de andre klubber i området og 
især Sundby B og Thomas H. for et virkeligt godt 
samarbejde hidtil, som jo også har været en god 
indledning på noget der kan blive historiske for-
bedringer på vores nedslidte anlæg.
Alle klubber har i sommer udfyldt spørgeskema og 
heri blandt også ABC badminton, Amager judo-
klub, Thor, Nørrebro Cricket, KTK-tennis.

Workshop 1 er netop afholdt med baggrund i 
klubbernes svar. På Workshoppen stillede vores 
rådgiver yderligere dilemmaer, som i grupper blev 
reflekteret og tilbagemeldt. Hermed var vi udfor-
dret til at graduere vores prioritering af f.eks. egne 
klublokaler kontra fælles, åbenhed overfor omver-
denen kontra for de hjemhørende foreninger osv. 
En aften som viste større enighed og viste en vej.

Nu arbejder rådgiverne videre med alle de input 
vi har givet og en følgegruppe af aktive klubber, 
heriblandt KFB vil vurdere og diskutere retningen 
for den kommende udformning af faciliteterne på 
Kløvermarken.

Det er utroligt spændende og i oktober vil pro-
spektet af den nye Kløvermarkens idrætsanlæg  
blive bragt ind i valgkampen og forankret i det po-
litiske landskab. Det bliver spændende.
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HELHEDSPLAN KLØVERMARKEN_WORKSHOP 1_15.08.2017

BYG NYT

GENBRUG DET 
EKSISTERENDE

STORE RUM DER DELES PÅ TVÆRS AF KLUBBER

SMÅ RUM TIL HVER KLUB(OMK., KLUBLOKALE)

FÆRRE 
STORE ENHEDER

MANGE SMÅ BYGNINGER SPREDT OVER AREALET

FORDI: 

FORDI: 

FORDI: 

FORDI: 

VS

VS

VS

VS

NYBYGGERRI 
INDENDØRS

NYBYGGERRI 
UDENDØRS



18   KFB · Årbog 2016-2017

Et særdeles velfungerende hold er startet i KFB for 
1½ år siden. Navnet ”Sammenholdet” signalerer at 
man vil noget og kan noget i denne trup.

Holdleder Pelle Eklund fortæller da også at det 
går rigtig godt: ”Holdet har en god sponsor (Hair to 
Stay), som har givet de flotte træningsdragter, der 
anvendes flittigt til holdets mange samlinger.” Der 
trænes tit og virkelig seriøst også i vintermåneder-
ne.

Det har tiltrukket flere spillere og  fra KFB’s tid-
ligere 7M-hold ”Matti” er flere spillere indsluset i 
den kompetente trup.

På banen er det blevet til flere oprykninger i 7m 
fodbolden til niveau 1. 

Holdet vil dog meget mere og er nu skiftet over 
til 11m fodbold, hvor de som andre må starte i serie 
5. Senest har en ny målmand med det velkendte 
efternavn ”Aggerholm”, tilsluttet sig truppen. Ja 
det er vores tidligere formand Per Aggerholms søn! 
Det kan blive afgørende.

Spillerne har også store forventninger om at gøre 
det solidt og arbejde for en ny topplacering.

Det bliver spændende at følge holdet, siger leder 
Pelle Eklund.

Sammenholdet

Mangler foto her

Øverst fra venstre: Nr 19 Casper Steen. Nr 7 Nichlas Cetti. Nr 92 Pelle Eklund. Nr 23 Mikkel Christensen. 
Nr 17 Simon Hald. Nr 2 Christian Merrild. Nr 4 Jonas D Bolvinkel. Nr 15 Emil Jans. 
Nederst fra venstre: Nr 9 Christian Bergman. Nr 66 Mohammed Al Mousawi. Nr 12 Patrick Sørensen. 
Nr 14 Nick Aksornnarong. Nr 26 Rasmus Rojas. Nr 1 Magnus Aggerholm. Nr 13 Patrick Hillstrøm.  
Nr 11 Morten Noer Henriksen. Tak til sponsoren der hedder Hair to stay. Samt er vi 9 spiller mere end på billedet.
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Sammenholdet Årets ledere i KFB

Jens Jacobsen fra KFB Support blev valgt til årets 
leder. Jens har i 2016 beriget os alle med mange 
kompetente kampanalyser fra 1. herrers kampe, 
såvel vinter som sommer. Herudover en løbende 
omtale af såvel modstandere og vores egne spillere. 
Det er meget populært og følges fast af flere hund-
rede medlemmer og venner. Jens står tillige for 
brunch og kamp arrangementer sammen med 
Henrik ”Rus” og Maybritt. Desuden har Jens kon-
takten til flere af vores vigtige sponsorer. Jens er 
også med i seniorudvalget og præger udviklingen i 
seniorafdelingen. Tak til Jens og stort tillykke.

Kenneth Parbst har i flere år været kandidat og nu 
var det med glæde at bestyrelsen kunne udnævne 
Kenneth som årets KFB’er 2016. Kenneth har også 
i år været et stort aktiv for klubben. Som mentor og 
fast støtte for kvindeholdet og trænerne er Ken-
neth med til at fastholde en kontinuitet og vedva-
rende KFB-kulturpåvirking. Kenneth skriver nog-
le givtige kampanalyser. Hertil har Kenneth 
hjulpet til som en af klubbens trofaste hjælpere 
bla. ved festerne, på arbejdsdagene m.v. 
Tak for din indsats og tillykke med titlen.

Årets trænere:
Valget af Aslan Celik og Finn Hansson som 
årets træner er indlysende, da de to har gjort 
rigtig meget for drengene i U12. Spillerne har 
lært meget om placering på banen, samarbejde, 
roller og taktik. Fremgangen er tydelig og re-
sultaterne flotte. Men også uden for banen ar-
bejder de to trænere med drengenes forståelse 
for samværet som en vigtig del af holdsport. 
Flere sociale arrangementer har skabt stor glæ-
de og sammenhold, samt det meget vigtige til-
hørsforhold til KFB. En stor tak til jer begge og 
tillykke med udnævnelsen.

Årets 
leder

Årets 
KFB’er 
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”Holdet KFB 4 går også under det lidt mere eksoti-
ske navn Møns Mestre. Vi er en gruppe gamle ven-
ner fra Møn, der i 2012-2013 startede et seniorhold 
op i Møns FK, hvor der på daværende tidspunkt 
slet ingen seniorafdeling var. I vores første sæson 
rykkede vi op i serie 4, men mistede en del spillere 
til efteråret og måtte ud på nogle lange køreture, 
hvilket gav en masse nederlag. I slutningen af 2013 
gik holdet i opløsning, og de, der endnu var tilbage 
på Møn, spillede videre i Møns FK, der nu havde 
fået etableret en solid herreseniorafdeling. 

I 2015 gik det op for flere af os gamle fodbolddren-
ge, som endnu så en del til hinanden uden for ba-

nen, at vi alle var flyttet til København for at stu-
dere, og vi startede i KFB i foråret 2016. Klubben 
står for nogle værdier, som vi kan spejle os selv i, og 
så skader det heller ikke, at holdkontingentet er 
økonomisk lukrativt. De gamle mønboer er nu ble-
vet suppleret med nye venner fra København, Fyn 
og Jylland i skøn forening. Efter at have været 
gradvist bedre og bedre med i serie 5, lykkedes det 
os endelig at sikre oprykning til serie 4 i foråret 
2017. Nu starter efterårssæsonen, hvor målet er en 
placering midt i rækken. Holdet er stærkt, truppen 
er bred og stemningen er rigtig god internt på hol-
det, som vi håber at præsentere flot i KFB’s drag-
ter.”

Møns Mestre

Bagerst fra venstre: Lauge Hansen, Hans Mouritzen, Sofus Stenberger, Frederik Warberg, Magnus 
Liljeberg, Mathias Rask, Jonathan Britton.
Forrest fra venstre: Joachim Osterhammel, Lukas Junkel, Alexander Jensen, Simon Knudsen, Magnus 
Hagmann, Toke Larsen
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Vi nyder alle stor glæde af KFB supports  engage-
ment og en nærmere præsentation bør ikke være 
nødvendig.

Alle omkring KFB kender KFB Support og deres 
kæmpe engagement til kampene og på sociale me-
dier osv.

Men KFB Support er også dem der vil videre og 
sætte nye tiltag i gang, for at skabe endnu mere 
opmærksomhed omkring spillerne på 1. senior.

KFB support fik overbevist bestyrelsen om at 
spillerne kunne få deres navn bag på kamptrøjer-
ne. KFB Support støtter tiltaget økonomisk og 
klubbens ledelse har tilsluttet sig at prøve det. 
Økonomisk set er det nemlig et tiltag som har et 
vist økonomisk spild, da spillere skifter klub og 
frafaldne spilleres trøjer er uanvendelige. Nu kører 
ordningen og giver spillerne endnu mere opmærk-
somhed og øger måske tilhørsforholdet til KFB.

KFB Supports brunch arrangementer er velkendte 
og nydes af en trofast medlemsskare, som de dage 
skaber yderligere stemning ved kampen.

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

KFB support bag 
                       nye tiltag

Sjov og spas. Henrik ”Rus” har et godt øje til 
Jens’ fødselsdagsgave.
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Flag football

I Foxes er vi knap 20 mænd og kvinder, der spiller 
flag football. Som et lille hold i en nichesport har vi 
igen i år kunne mærke, hvor stor en fordel det er at 
være en del af en veldrevet klub som KFB. Kæmpe 
tak til KFB’s ildsjæle, der skaber nogle fantastiske 
rammer for os! 

I 2017 har vi fået en stor tilgang spillere, mens et 
par af de gamle er faldet fra. Det betød, at vi skulle 
bruge tid på at blive spillet sammen. Men heldigvis 
har vores nye folk været lærenemme og dygtige. 
Derfor har vi formået at spille god bold i år, hvor 
særligt vores offensiv har forbedret sig. Indtil vide-
re er det blevet til et gennemsnit på 24 point per 
kamp mod sidste års 17 point. Det er desværre 
ikke blevet omsat til helt så mange sejre, som man 
kunne håbe på. Og særligt nogle meget spændende 
kampe mod rivalerne fra Næbdyr og Vikings ærg-
rer vi os over at tabe. Men vi synes det er tydeligt, 
at truppen har et stort potentiale, som vi glæder os 
til at se udbyttet af. 

Igen i år har Dani, Kirstine og Nana været med i 
landsholdstruppen. I år spilles der EM i Valbypar-
ken den første weekend i september. Vi hepper 
både på vores egne ræve og på resten af landshol-
det.

Forreste række fra venstre til højre: Nana Schou Andeasen, Danijela Gusak, Mathias Høst Jørgensen og 
Moritz Thiim. Bagerste række fra venstre til højre: Martin Schondelmaier, Iben Nielsen, Eva Duberg 
Nielsen, Christian Resenbro og Mario Gusak.
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Kvindelandsholdet i flag football har netop vundet europamesterskabet efter en suveræn sejr på 33-6 over 
Israel. På landsholdet var Nana Schou Andreasen, Danijela Gusak og Kirstine Friis Vammen fra KFB 
Foxes, samt Christina Moerup, som har gæsteoptrådt hos Foxes i løbet af sæsonen. Vi håber at få tilknyt-
tet Christina fuldt ud i næste sæson.

Et stort tillykke til vores europamestre!

KFBs EUROPAMESTRE 
i flag football!
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Bordtennisspillere    
      fejrer hinanden
Det har været en sæson uden til- eller  afgang af 
medlemmer. Vi har ikke været ramt af nogle uheld 
under træningen i år, det var rart. Heinrich P. var 
først aktiv med i træningen efter Nytår, på grund 
af udrensning i det ene knæ. Vores to passive ven-
ner, Aage N. og Fido, har desværre været meget 
fraværende i denne sæson, det bliver forhåbentligt 
bedre i 2017-18.

Vi har som sædvandeligt haft to interne ”stæv-
ner”, nemlig til Jule- og sæsonafslutningen. Keller 
med sin gode makker Finn Reincke vandt den før-
ste, mens Palle og Steen Fisker vandt den anden. 
Tillykke til jer! Jeg må lige nævne, at John Apitz 
stadig ikke har tabt en kamp, ho-ho. 

Vi har haft 4 runde fødselsdage i denne sæson, 
Aage N., Fido 80 år, Per Arthur og Steen Fisker 70 
år. Tillykke. 

Jeg ser frem til en ny sæson i 2017-18.

Med sportslig hilsen
Aage 

Palle og FiskerReincke og Keller.

Heinrichs fødselsdag d. 17/3. 
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Skinkerne

Stående fra venstre: 
Christian Skytte, Jannik Khirkhoff, Jeppe Holmen, Lars Jacob, Jesper Rydland,  Kasper Poder, Michael 
Frost(Træner)
Siddende fra venstre: 
Niklas Niemeier, Sebastian Niemeier, Jacob Dreyer, Jesper Baunsøe, Nicolaj Damsbo, Jakob Haslund, 
Mikkel Hjarnaa

KFB Skinkeministeriet blev grundlagt over en is-
kold øl på en bar i København. Mange øl er løbet 
igennem systemet siden den famøse aften, men vo-
res altid ubegribeligt svingende niveau er fuld-
stændig intakt.

Holdets rødder stikker en god meter ned under 
nordsjællandske muld, og vi har mere eller mindre 
alle sammen fået vores fodboldopdragelse i den 
samme skolegård. Vi har løbende lavet et par uden-

byske signings, men holdets hjerte banker stadig 
for Humlebæk og opland.

Ambitionerne har aldrig fejlet noget, og vi har 
altid stræbet efter at spille en fortrinlig 3. halvleg 
– hvilket vi absolut er lykkedes med. Det har be-
klageligvis lagt en mindre dæmper på vores sports-
lige resultater. Europa må vente.

Mvh Sebastian og Jesper



26   KFB · Årbog 2016-2017

Året 2016 vil blive husket af alle i truppen. Vi var 
hele sæsonen med i kampen om guldet og titlen 
som københavnermester for superveteraner. Året 
sluttede med holdets rejse til Malaga, hvor samvæ-
ret var fyldt med sjov, hygge og positive oplevelser.

For første gang i vores tid som gammelmands spil-
lere var vi på toppen af København- da vi igennem 
flere uger var i spidsen for superveteran 1 og leve-
rede fremragende resultater på stribe. I kamp med 
klassemandskaberne fra Kastrup-Tårnby, B 1903, 
FA 2000, Dragør og B93 kunne vi i de sidste spille-
runder være blevet mestre, men bredden i truppen 
og viljen rakte ikke.

Forventningerne til sæsonen og holdets evner var 
store, da vi var forsvarende sølvvindere, og havde 
troen på endnu et stort resultat. Vintertræningen 
om onsdagen sammen med vores klubvenner fra 
masters havde vedligeholdt nogle spilleres fodbold-
form.  Andre havde traditionen tro svært ved at mo-
tivere sig til at komme ud i de mørke måneder. 

Konceptet og taktikken på holdet er indarbejdet 
igennem mange år, og nye spillere lærer hurtigt 
placeringer og arbejdsdelinger, samt at vi altid 
spiller for at vinde.

Vi lagde os med flotte sejre i spidsen af superve-
teran 1- altså københavnsmesterskabet i alders-
gruppen. Her skal nævnes vores fantastiske kamp 
i Dragør- en historisk sejr på 6-0 til KFB. Vi spille-
de den bedste kamp i flere år og sad fuldstændig på 
alle områder af banen. På kontraangreb i høj klas-
se var vi foran 4-0 inden Dragør kunne nå at lave 
om på deres hold. Vi fortsatte bare og sluttede af 
med en perle og 6-0. Dragør spillerne snakkede 
længe om det nederlag og kunne ikke helt forstå 
hvordan det kunne gå til. 

Således var vi på toppen og skulle i næstsidste 
kamp bestå den helt store prøve i udekampen mod 
de dobbelte mestre fra Kastrup-Tårnby (som havde 
set stillingen). Vi troede virkelig på at det skulle 
være nu men ret hurtigt viste mestrene, at de var 
kommet for at sætte tingene på plads. Med et kol-
losalt fysisk overskud og presspil, nærkampsstyrke 
og løbeevne, tillagt stor spilforståelse og præcision 
i pasningsspillet fik vi ingen chance. De har på så-
dan en dag et af danmarks bedste hold! Klassespil-
lere på stribe.
Forårets fremragende indsats rakte dog til en for-
nem 2. plads.

Efteråret startede OK og med en 2-1 sejr over det 
stærke B1903 hold kunne vi blive mestre. Det kræ-
vede at vi kunne holde niveau i de sidste 4 kampe.

Superveteraner  i  
Europa

Fælles foto. Futball de Condor og KFB.
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Desværre havde vi en meget skidt dag mod 
Østerbro, hvor viljen til at løbe ikke var til stede og 
spillet heller ikke kørte og boldene ikke ville  i kas-
sen og 1-1 blev et dyrt resultat. Ikke mindst men-
talt, skulle det vise sig. 3. sidste kamp mod Dragør 
fik en perfekt start med føring i 3. minut- men de 
endte med at tage sejren 4-2 ( og en lille revan-
che-synes de). Medaljer kunne vi stadig vinde, men 
det blev igen til et nederlag til KastrupTårnby og 
et skuffende nederlag til et på dagen foryngret Val-
by hold. Dermed sluttede vi på en skuffende 5. 
plads – men stadig som et af Københavns bedste 
hold.

Stort blev årets sidste arrangement: Rejsen til Ma-
laga. 11 spillere og trænere tog afsted og fik en sær-
lig oplevelse.

Stemningen var fin fra første minut på mødeste-
det i puben i afgangshallen i Kastrup.

Vores delarrangør Gert Jørgensen (tidligere 
Standard spiller årgang 67) hentede os i lufthav-
nen i Malaga og alt så lyst ud i denne lune aften. 
Da vi kom til hotellet blev vores egen rejsekonge 
Finn Hansson dog skuffet og de små værelser var 
ikke som forventet.

En lille gåtur i den tidlige nat viste at byen 
Fuengirola har noget at byde på.

Den store ekstra oplevelse fik vi dog dagen efter 
hvor vi skulle spille mod et lokalt veteranhold. Ef-
ter en længere gåtur viste det sig at byen råder 
over et flot kunstgræsanlæg og en velfungerende 
klub. Vores modstandere var kompetente, som ube-
sejret i flere år og med flere tidligere divisions spil-
lere. Efter en mindre chokstart og bagud 0-2 fandt 
vi tilbage i en organisering, som kunne holde. 
Trods bagud flere gange kom vi sidst i kampen på 
4-4, bl.a. på mål af vores super topscorer Holland. 
Desværre måtte vi i sidste minut inkassere et mål 
efter et unødvendigt hjørnespark. Det var en stor 
oplevelse at spille kampen mod de dygtige teknike-
re. Resten af aftenen nød vi i anlæggets cafe, hvor 
der var kolde øl og udsigt til flere kampe i den stær-
ke lokale klubkultur. Herfra huskes også nordboer-
nes islandske ”yoouuu-brøl”.

Det blev til et par byture og en masse hyggeligt 
samvær, et vidne om et fantastisk kammeratskab.

Årets spiller: Lenni Grønborg
Topscorer: Flemming Holland ca. 22 mål

Tak for i år.

Stående fra v.: Finn Nørgaard, Gert Jørgensen, gæst (fotografens kone), Finn Hansson, Claus ”Walle” 
Frederichsen, Niels Willer, Brian Rydbirk.
Siddende fra v.: Peter Ølholm, Flemming Holland, Allan ”Mus” Sørensen, Lars Martin Søderlund, Steen 
Sørensen. Liggende: Lenni Grønborg.
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Supermasters
Vi er i 2017 oprykkere til Super Masters - nu også 
kaldet +55 - ifølge de nye ”EF “ regler om ligevær-
dighed.

Synes sgu at Super Masters lyder en kende bed-
re, end et tal, taget fra en teknisk beskrivelse vedr. 
et komfur.

Anyway, vi er åbenbart et modent folkefærd, der 
indordner sig under de udstukne regler fra DBU/
KBU.

Fuck dem - de starter ud med at vi kan spille 6 
kampe i foråret 2016, og efterfølgende 5 kampe i 
efteråret.

Ved godt at det er et puslespil og få tingene til at 
nå sammen - men “nogen i verden” har åbenbart 
været på Månen. Så man kan godt undre sig over, 
hvorfor det ikke er muligt at sætte 10-11 kampe på 
programmet per forår, og efterår - det er ikke godt 
nok - hvor svært kan det være.

Det var vist lige “stang ajle” - som man sir’.
Når det er sagt, er vi på holdet, de sødeste og 

rareste menesker der gerne bare stadig vil Krølle 
lidt bold.

Efter at have vundet - IGEN - forår 2016 som 
Masters, blev vi i den grad kørt over i efteråret, og 
endte på en 6 plads. Halvdelen af holdet blev ska-

det ved et angreb fra 10 danske storke - med røde 
næb - og lange ben!!! 

Arrhhh.. - den rigtige historie er, at vi havde rig-
tig mange skader, og ikke kunne forsvare vores 1. 
plads.

Grundet ovenstående, besluttede vi på et møde - 
med Smørrebrød & Brændevin - at vi måtte sande, 
at vi ikke længere kunne mønstre et helt hold, og af 
en eller anden uransagelig grund, lige pludeselig 
kunne være i stand til bruge “Boblere” på vores 
hold - altså folk der kan stå holdet bi - uden og skul-
le stå til regnskab m.v. - det er sgu da stort. Vi tak-
ker fandme dette initiativ velkommen.

For vores hold betyder det helt enkelt, at vi kan 
“lukrere” på folk der ikke er i vores Bødekasse, og 
som ikke nødvendigvis har deres daglige gang i 
klubben - men som med garanti har været en del af 
klubben igennem mange år.

Uden at det skal lyde patetisk, har vi stadig vildt 
sindsyge holdninger ( hør omklædningsrum ) om-
kring det vi altid har holdt af - ”At Krølle”.  

KVINDE : Ta’ aldrig fejl af en “stiv” fodboldspil-
ler - hvis han ævler om Steve HighWay - så drop 
ham.

Morten Mis ( Red )

Stående fv.: Finn Nielsen, Ole Brockdorf, Denis Sørensen, Carl Otto Rasmussen, Thomas Stolle, Tommy 
Thomsen, Bent Ruggaard.
Siddende fv.: Kim Press, Stig Larsen(stoppet), Henrik Knudsen, Lars Gøls.
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Afslutningsfest med 
fuld gas
I oktober var det tid til seniorernes af-
slutningsfest.

Vi håbede til sidste minut at kvinderne 
denne dag ville besejre Föroyar og rykke 
op i KS, men det forblev uafgjort og en 
lige ved oplevelse. 

Aftenen blev dog ganske vellykket, idet 
såvel kvindeholdet og en del herrespille-
re efter den mere organiserede spisning, 
gav den god gas. Der blev spillet diverse 
drikkespil og der var festlig stemning og 
jukeboxen blev flittigt programmeret.
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Julebanko med fuld 
                                          gevinst

En ny tradition blev videreført i dec. 2016: KFB’s 
julebanko. Vores ungdomssponsor Meny i Verm-
landsgade havde givet 10 poser med and, steg, kaf-
fe og vin. Hertil supplerede klubben med andre 
søde sager, drikkevarer og merchandice osv. Det 
var således nogle flotte præmier de heldig kunne 
tage med hjem. 

Således kunne to rækker f.eks. udløse en steg og 
en flaske vodka eller et halstørklæde og 800 g 
vingummi. En fuld plade gav f.eks. en and og en 
flaske snaps. Osv. Jo der var fine præmier at hente.

Vi håber at se mange flere medlemmer til vores 
julebanko i år søndag d. 26. november hvor flere 
spændende præmier venter.

TAK til bordtennisafdelingen for hjælpen.
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 KFB og flere 
samarbejdspartnere
Som i ser flere steder i denne bog, har KFB indledt 
et samarbejde med flere nye samarbejdspartnere. 
Mike Thorup Sørensen har påtaget sig det tids-
krævende arbejde at skabe kontakt til nye firmaer.

Hvis du har et firma som kunne være interesseret, 
må du meget gerne give Mike besked.

Vi skal hermed sige tak til vores nye annoncører og 
vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
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Enhjørningens
            hemmelighed
Historien bag holdet.

Alle på holdet er aldersvarende og kender hinan-
den da de er i samme venskabskreds. Alderen 22-
25. Bortset fra Thomas som er storebror til Mikkel, 
og kaptajnen på holdet (36 år).

Vi mødtes til Sebastians fødselsdag. (Sebastian 
Mikkel og Thomas er i familie) her skulle vi så 
spille lidt for sjov fodbold. Efter at have spillet et 
par timer sad vi efterfølgende og fik os et par øl. Vi 
blev enige om det kunne være morsomt at lave et 
7mandsfodboldhold.

Victor som er holdleder ringede til Kløvermar-
ken og fik os etableret. Holdets navn blev Enhjør-
ningens hemmelighed. 

Holdet startede efterfølgende op i 7m serie 4. 

Her rykkede vi efter 1 sæson op i serie 3. Her blev 
vi nr. 3 men rykkede alligevel op. I serie 2 måtte vi 
vente med at rykke op, da vi blev 3’er. Sæsonerne 
efter lykkedes det dog og vi rykkede op som 2er.

7M Serie 1 er så der hvor vi skal spille nu.
Nøgleord er venskab, sammenhold og engage-

ment. Vi er fodboldspillere på mange forskellige 
niveauer, men der er plads til alle ligegyldigt ta-
lent.

Vi har vores største kamp i vente den 30. august, 
hvor vi skal spille semifinale i pokalen mod FB. 
Kamptid kl 18 adresse Jens Jessens vej 20 Frede-
riksberg.  (Vi får brug for opbakning).

Øverst fra venstre: Casper Riise, Thomas Genet, Emil Hansen, Mikkel Genet, Sebastian Genet, 
Nikolai Neubert.
Nederst fra venstre: Anton Møller, Victor Vallentin, Mathias Lysholm, Andreas Frandsen.



34   KFB · Årbog 2016-2017

I KFB fastholder vi at indkalde til arbejdsdage i 
april og august. Det gælder om at vedligeholde vo-
res klubhus og skabe forbedringer til glæde for 
medlemmerne. Frivillige medlemmers arbejdsind-
sats betyder at vi kan få udført mange flere arbej-
der for få penge, hvilket har stor betydning for 
klubbens økonomi.

I år har handyfolkene indkøbt og monteret ny 
emhætte og aftræk igennem husets facade, repare-
ret det fugtskadet loft i depotet, ændret tagrende 
på halvtag, ordnet afløb fra køkkenet, ryddet op i 
materialecontaineren. Hertil en del andre smårep.

I august er facade ved terrassen malet, vindues-
lister repareret, hertil etableret udsugning i vaske-
rummet, nedskåret vægge i container, malet diver-
se udvendigt samt diverse.

Desuden er udført en reetablering efter kommu-
nens rottesikring af sokkel omkring huset. Kæmpe 
tak til jer trofaste handyfolk.

Her skal ligeledes lyde en kæmpe tak til vores fan-
tastiske barvagter, som igennem sæsonen holder 
klubhuset åbent og skaber attraktive tilbud.

Vi har den store glæde at Bjarne Nielsen og Kitt-
ty Jensen nu har mandagsvagten og laver mad til 
kvinderne og andre hold, der har kamp på denne 
dag. Tirsdag står Henrik ”Rus” og Maybritt Jacob-
sen i baren, mens Allan Mus Sørensen og Rene 
Schrøder har passet køkkenet onsdage og lavet 
mad når de gamle spiller. Mad står Walle for tors-
dage, hvor seniorerne kan nyde et solidt måltid hos 
Walle og Nan. 

Ole og Britas store arbejde i vaskeri, ved compu-
teren og meget mere er forbilledligt. TAK!

Rengøringen af huset udføres også af vores fri-
villige aktive Aage Hansson og John Bergman, 
fantastisk!

Vi vil takke jer alle – jeres indsats har største 
betydning for os alle.

Handyfolk og ildsjæle 
passer på klubhuset

Flot dragt 
– kun 325 kr.

Trofaste handyfolk fra venstre: Rene Schrøder, Kenneth Parpst, Aage Hansson, Brian Rydbirk, Kitty 
Jensen, Bjarne Nielsen og Finn Nørgaard.
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Copenhell med KFB 
burgere
KFB og vores moderklubber har en lang tradition 
for at deltage i forskellige typer frivilligt arbejde. 
Dels giver det en positiv oplevelse sammen, dels 
skaffes vigtige midler til klubben. Således var 
KFB i 10 år aktive på Roskilde Festivalen, hjalp på 
Grøn Koncert, osv.

Da ejeren af Trosborg Event kontaktede forman-
den omkring hjælp til at drive en bod på Copenhell, 
var det med håb og tro på et godt samarbejde og at 
vi kunne mønstre folk, at vi sagde ja. Vi kunne til-
byde gratis adgang til nordens største metal rock 
festival, mod at tage en vagt i grillboden incl. fuld 

22.000 hører System of a Down.

Claus ”Walle” ved multifrituren og grillmester Ulrik Nielsen.
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forplejning under jobbet. Klubben fik et fast beløb 
pr. vagt som kunne besættes, hvilket kunne blive 
et stort beløb.

Med festivalens beliggenhed på Refshaleøen, tid-
ligere B og W, var adgangen meget nem for mange 
medlemmer. Trods god annoncering på diverse me-
dier, kneb det desværre med tilmeldingerne. Trods 
at der ventede deltagere en særlig kulturoplevelse, 
da festivalområdet er totalt gennemført i tema og 
form. 

Alle de deltagende KFB-folk blev en del af en suc-
ces i den meget travle grillbod, hvor 20 personer 
var organiseret helt professionelt og leverede va-
ren. Ikke mindst torsdag aften hvor publikum 
strømmede til og der i spidsbelastningen blev sam-
let 10 superburgere i minuttet!!!!!!! Hertil solgt 
pølsemix, nachos og pommes frites. Udenfor spids-
belastningerne blev burgere stegt, grøntsager snit-
tet, pølser skåret, osv.

Vores Grillmester Ulrik Nielsen var meget tilfreds 
med KFB folkenes indsats i de 3 dage.  

Vi håber på en gentagelse i 2018 og at mange 
flere KFB medlemmer vil hjælpe med at tjene pen-
ge til klubben og tilmed få en stor kulturoplevelse.

Tak til de 23 medlemmer, familiemedlemmer og 
venner som gav den gas – i var mega seje.

”Smadreland” hvor festivaldeltagere kunne afreagere på bilvrag.



KFB · Årbog 2016-2017   37

TAK TIL VORES

sponsorer:

Sponsor for KFBs Børne- 
og Ungdomsafdeling
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Glasfesten 2017
Første fredag i marts i 2017 var 53 ejere af glas i 
KFB til den årlige sammenkomst i klubhuset.

Der var som sædvanlig god stemning fra start 
og mange historier om gamle dage føg gennem lo-
kalet. 
Nogle nye ejere af glas mødte gamle venner, de 
ikke havde set i mange år. 

Der blev spist godt af flæskestegen og desserten, 
citronfromage.

I pausen mellem de 2 retter, blev Ole Nygaards 
årlige quiz afholdt.

I år var et nogle af spørgsmålene:  
Hvilken by er Danmarks ældste ? 
Hvad hedder verdens største land ?
 Hvordan starter Eva Madsens hit  Mormors ko-
lonihavehus.

Dommerkomiteen havde lidt problemer med at fin-
de vinderne, da der ikke var skrevet navn på alle 
besvarelserne.

Men Lissie Hansen, Aage Nielsen og Kenneth 
Parbst havde alle 11 rigtige.

For at finde den endelige vinder skulle de 3 finde 
gennemsnitsalderen på de fremmødte glasmedlem-
mer.

Vinder blev Aage Nielsen, der kun var 0,3 år fra 
det rigtige tal Prøv selv at gætte og se svaret ne-
derst.

Alle kan købe et Glas og komme med til glasfe-
sten, 1. fredag i marts 2018 for kun 125 Kr.

Svarene på de 3 quizsspørgsmål er i øvrigt: Ribe, 
Rusland og ”Bag på cyklen”

Svar på alder 64,9 år

Overskuddet for arrangementet i 2016 og 2017 har 
betalt den nye emhætte og aftræk, samt det nye 
pokalskab. Tak til folkene bag glasfesten Bjarne 
Nielsen og Kitty Jensen, med hjælp fra Helge og 
Ingelise Veirum, samt Ole og Brita Nygaard.



KFB · Årbog 2016-2017   39

Resultater for klubbens hold
SERIE 1      1. holdet
   K V U T Score P  
 1 HB 26 17 4 5 60-25 55 
 2 IF Føroyar 26 17 3 6 53-35 54 
 3 PI Fodbold 26 14 8 4 66-36 50 
 4 Østerbro IF 26 15 2 9 57-45 47 
 5 CSC 26 12 6 8 43-36 42 
 6 KFB 26 12 1 13 57-63 37 
 7 FC Udfordringen 26 9 8 9 57-51 35 
 8 Dragør Bk. 26 10 3 13 71-65 33 
 9 Rødovre 26 8 8 10 42-42 32 
10 Fix 26 8 6 12 53-57 30 
11 Sunred Beach FC 26 7 9 10 50-53 30 
12 Nørrebro United 26 8 2 16 39-53 26 
13 Vigerslev Bk. 26 6 5 15 39-73 23 
14 Amager FF 26 5 3 18 33-86 18

Kvinder serie 1
   K V U T Score P 
 1 KFB 8 7 1 0 20-5 22 
 2 FB 2 8 6 1 1 22-9 19 
 3 Føroyar 8 4 2 2 11-6 14 
 4 GVI 8 4 1 3 12-9 13 
 5 Valby 8 4 1 3 14-16 13 
 6 Fremad Valby 8 3 0 5 20-17 9 
 7 Nørrebro United 8 2 1 5 11-14 7 
 8 Heimdal 2 8 2 1 5 10-17 7 
 9 VLI 8 0 0 8 3-30 0 

Oscar scorer mod Østerbro.
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Serie 3      2. holdet
   K V U T Score P 
 1 Østerbro IF 6 9 6 2 1 31-15 20 
 2 Viktoria 2 9 5 2 2 22-12 17 
 3 KFB 2 9 4 3 2 17-11 15 
 4 HB 2 9 4 1 4 22-21 13 
 5 Husum 3 9 4 0 5 20-29 12 
 6 Fix 2 9 4 0 5 11-15 12
 7 Dragør 3 9 3 2 4 20-16 11 
 8 B.93 5 9 3 1 5 21-21 10 
 9 Valby 3 9 3 0 6 14-30 9 
 10 Vestia 2 9 2 3 4 9-17 9 

Serie 5 pulje 18                          Møns Mestre
   K V U T Score P 
 1 Egedal Boldklub 7 7 0 0 31-4 21 
 2 FB 19 7 6 0 1 20-9 18 
 3 KFB 3 7 2 3 2 11-13 9 
 4 FA 2000 10 7 2 2 3 16-18 8 
 5 SSB 7 2 2 3 14-25 8 
 6 Vanløse 5 7 2 1 4 10-14 7
 7 ØKF 3 7 1 0 6 7-27 3
 8 Skovshoved IF 4 7 2 0 5 19-18 6 

Serie 5 pulje 20                              Skinkerne
   K V U T Score P 
 1 B.1950 6 6 0 0 24-5 18 
 2 KFB 4 6 4 0 2 19-10 12 
 3 B.93 8 6 4 0 2 16-10 12 
 4 Skjold 10 6 3 0 3 19-14 9 
 5 FB 18 6 2 0 4 13-12 6 
 6 FB 11 6 2 0 4 12-15 6 
 7 Valby 4 6 0 0 6 8-45 0

Serie 5 pulje 21 - 2                         BS Brødre
   K V U T Score P 
 1 B 93 9 7 7 0 0 31-8 21 
 2 FB 14 7 5 0 2 22-14 15 
 3 HB 6 7 4 0 3 25-19 12 
 4 Skjold 9 7 3 0 4 16-19 9 
 5 KFB 5 7 2 2 3 22-18 8 
 6 Nørrebro United 3 7 2 1 4 15-23 7 
 7 Arctos 2 7 2 1 4 12-27 7 
 8 Valby 6 7 1 0 6 10-25 3 

Hancock melder om 
yderligere fremgang i 
truppen.
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Serie 5 pulje 22                 Hancock
   K V U T Score P 
 1 FB 12 8 6 0 2 37-12 18 
 2 Olympia 1921 2 8 5 0 3 29-15 15 
 3 FC Randoms 2 8 5 0 3 30-17 15 
 4 Rødovre 3 8 4 1 3 23-24 13 
 5 Dragør 4 8 3 3 2 18-16 12 
 6 FB 15 8 3 1 4 21-27 10 
 7 FA 2000 12 8 3 0 5 15-28 9 
 8 KFB 6 8 2 2 4 15-27 8
 9 FC Sydhavnen 3 8 1 1 6 11-33 4

Herre senior 2 7M Pulje 2  
   Sammenholdet
    K V U T Score P 
 1 FA 2000 2 7 6 0 1 43-20 18 
 2 A.C Academics 7 6 0 1 21-14 18 
 3 KFB 2 7 5 0 2 20-10 15 
 4 Østerbro IF 4 7 4 0 3 19-13 12 
 5 Valby Bk. 2 7 3 0 4 26-21 9 
 6 B.93 7 2 1 4 11-26 7 
 7 HB 7 0 2 5 13-29 2 
 8 ØKF 7 0 1 6 10-30 1 

Glæde over 
endnu en 
sejr.



42   KFB · Årbog 2016-2017

Herre senior 2 7M pulje 4     
                    Enhjørningens Hemmelighed
   K V U T Score P 
 1 Nørrebro Unit. 7 7 6 1 0 47-14 19 
 2 KFB 7 5 1 1 24-10 16 
 3 Klub 14 7 3 1 3 31-25 10 
 4 FA 2000 3 7 3 0 4 14-20 9 
 5 Skjold 3 7 3 0 4 23-19 9 
 6 Amager FF 7 2 1 4 19-30 7 
 7 FC Amouhlal 7 2 0 5 10-36 6 
 8 SC Amager 7 2 0 5 16-30 6 

Herre senior 4 7M pulje 2              Sebastian
   K V U T Score P 
 1 Heimdal 6 9 7 2 0 53-16 23 
 2 Nørrebro Unit. 10 9 7 2 0 48-19 23 
 3 HB 5 9 5 3 1 32-15 18 
 4 FA 2000 5 9 6 0 3 41-25 18 
 5 FB 13 9 4 0 5 37-36 12 
 6 FC Nyhavn 9 3 1 5 35-37 10 
 7 Prespa 9 2 4 3 27-47 10 
 8 AB Tårnby 9 2 1 6 20-32 7 
 9 KFB 5 9 1 1 7 14-46 4 
10 Skjold 11 9 1 0 8 9-43 3

Super Veteran 1 - 2016
   K V U T Score P 
 1 B.93 14 10 0 4 40-25 30 
 2 Kastrup/AB Tår. 14 9 2 3 44-20 29 
 3 B.1903 14 8 2 4 38-19 26 
 4 Dragør Bk. 14 7 2 5 43-36 23 
 5 KFB 14 7 1 6 34-29 22 
 6 Østerbro IF 14 4 2 8 25-53 14 
 7 B.1908 14 4 0 10 26-43 12 
 8 Valby Bk. 14 2 1 11 27-52 7 

Super Masters M7M - F 2017
   K V U T Score P 
 1 Kastrup Bk. 8 7 0 1 60-9 21 
 2 Brønshøj BK 8 7 0 1 71-21 21 
 3 AIK. Frederiksh. 8 6 0 2 42-21 18 
 4 KFB 8 5 0 3 44-27 15 
 5 AB Tårnby 8 4 0 4 35-33 12 
 6 Fix 8 4 0 4 30-37 12 
 7 Sundby Bk. 8 2 0 6 12-46 6 
 8 Viktoria 8 1 0 7 13-50 3 
 9 B.1908 8 0 0 8 9-72 0 

Line Larsen og Irene Kooij styrer ”luftrummet”.
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August 2017 er vi:
  15 Ungdomsspillere.
300  Seniorer og gammelmandsspillere, samt 

flagfootballspillere.
  65 Passive og æresmedlemmer.

KFB Organisation 2017.
Bestyrelsen
Formand Finn Nørgaard
Kasserer Rene Schrøder
Bst. medlem Finn Hansson
Bst. medlem Michael Børge V. Jensen
Bst. medlem Mike Thorup Sørensen

Hold/bane/kampudvalg: 
Ole og Brita Nygaard.

Ungdomsudvalg:
BST

Seniorudvalg: 
Christian Sichlau Larsen, Jamal Johansen, 
Michael B.V. Jensen, KFB Support.

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

Trænere og ledere:
1. senior
1.senior træner  Aslan Celik
1.senior ass. træner  John Gadalla
Holdleder  Finn Hansson

Kvindeholdet trænere   
Jonas Jensen og Mathias Hindborg
Kvindeholdet, mentor   Kenneth Parbst

2.senior træner
Andreas Petersen, Jermain Albero
Ass. træner  Jamal Johannesen
Holdledere  Ole og Brita Nygaard

3.senior, Skinkeministeret  Jesper Rydland og 
Casper Niemaier

4.senior, Møns mestre Magnus Hagmann
5. senior, Sammenholdet Pelle Eklund
6. senior, Hancock   Benjamin Bjerre-

gaard og Jacob 
Krandorf

7m, senior 1, Enhjørnings H.  Victor Valentin
7m,senior 1,  Sebastian Sebastian Strandvold

Masters   Finn Hansson og 
  Finn Nørgaard
Super Masters   Morten “Mis” Kri-

stoffersen og Finn 
Nielsen

Flagfootball  Eva Duberg Nielsen 
Bordtennis  Jan Foli
Webmastere  Rene Schrøder,   
  Michael B. Jensen.

Klubhusvagter 
Claus ”Walter” Frederichsen, Carl Otto ”Nan” 
Rasmussen, Maybritt og Henrik ”Rus” Jacobsen,  
Rene Schrøder, Allan ”Mus” Sørensen, Bjarne 
Nielsen og Kitty Jensen.
Rengøring: Aage Hansson og Joohn Bergman.
KFB Support   Jens Jakobsen og 

Kenneth Parbst

Statistik for KFB

Længe leve KFB



Velkommen i KS

Sponsorer for kvindeholdet


