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SÅ�ER�KURSEN�LAGT

KFUM’s U14-hold åbnede sæsonen som det første 
i klubben, der spillede turneringskamp i 2018. 
Drengene vandt 6-2 over Hvidovre, og det ville 
være fint, om eksemplet fik ”afsmittende virkning”, 
så rigtigt mange af klubbens hold får et fint forår. 

Inde i bladet kan du bl.a. læse om 
generalforsamlingen, om en ny model for KFUM’s 
indsats på festivalen og om en rutineret spiller, der i 
karrierens efterår frygteligt gerne vil hjælpe sit hold 
til at bevare pladsen i Danmarksserien.
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Henrik Bødker kæmper med den 
slitage, som kroppen mærker efter 
15 års hård fight på banen. Nu 
kalder familien, men slet ikke 
sikkert, at KFUM er et overstået 
kapitel 

Det er torsdag aften en uges tid før sæ-
sonstarten, og spillerne i klubbens DS-
trup træner på kunstgræsbanen. Her 
skal de virkelig arbejde for varmen, for 
der blæser en kulde af sibiriske dimen-
sioner hen over anlægget.

Man kunne fristes til at tro, at det netop 
på en sådan aften ville være rart at have 
en gyldig grund til at stå over. Men for 
Henrik Bødker er det ikke spor rart. Det 
er ikke med hans gode vilje, at hans pro-
gram denne aften består af behandling 
hos fysioterapeuten, efterfuldt af nogle 
hundrede omgange på motionscyklen 
og styrketræning i omklædningsrum-
met.

I sin karrieres efterår ved den tidligere 
Superliga-spiller godt, at han ikke har 
indfriet de forventninger, som omgivel-
serne stillede til ham, da han efter mere 
end 10 år i andre klubber vendte tilbage 
til KFUM.
Men ingen ængrer sig mere over, at han 
ikke har kunnet indfri forventningerne, 
end Henrik Bødker selv.

Lige siden han var drengespiller, har 
han sat sig store mål. Nu er målene ret-
tet ind efter en dåbsattest, der siger 35 
om nogle måneder, og efter de signaler, 
han de seneste år har kunnet mærke fra 
sin krop. Det slider fysisk, og i øvrigt 
også mentalt, at spille så mange år på 
højt niveau.

- Jeg har aldrig skånet mig selv, hverken 
til træning eller til kamp, og det er nok 
denne belastning, som kroppen nu rea-
gerer på, tænker han.

UNG OG VILD
Henrik Bødker trådte sine første fod-
boldsko tæt på barnehjemmet i Vindin-
ge. Han fornemmede i en tidlig alder, 
at han ville mere, end de kunne tilbyde 
her, og fandt vej til KFUM’s anlæg som 
drengespiller. Senere prøvede han sig af 
i en sæson som junior i RB og i to år som 
yngling i Køge. Da han blev senior, gik 
turen tilbage til KFUM, og dette skifte 
skulle få stor betydning for hans videre 
karriere.

Det var nemlig samtidig, Palle Olsen 
indledte sin første periode som træner 
for klubbens bedste seniorhold.

- Jeg var ung og vild på banen og fik et 
hav af gule og røde kort. Det betød, at 
jeg blev indkaldt til mange møder, især 
med træneren. Heldigvis valgte han at 
tro på mig, og samtidig udviklede det 
mig kolossalt, at jeg på førsteholdet 
havde en masse rutinerede folk som 
holdkammerater. De støttede mig, men 
de fik mig desuden fortalt på en god 
måde, at jeg også havde mine begræns-
ninger, som jeg skulle arbejde med.

Henrik Bødker udviklede sig de føl-
gende sæsoner til én af nøglespillerne 
på holdet, som i mellemtiden var ryk-
ket op i Danmarksserien. Det skete som 
central midtbanespiller, hvor han både 
defensivt og offensivt viste stor styrke 
og også var en ganske flittig målscorer. 
I 2006 fornemmede han, at nu var han 
klar til større udfordringer.
- Jeg var ganske tæt på en aftale med FC 
Roskilde, men det var hverken min træ-
ner eller KFUM særlig glade for. I stedet 
skaffede Palle Olsen mig en aftale med 
FC Nordsjælland. Her trænede jeg med 
i efteråret, samtidig med, at jeg stadig 
spillede for KFUM.

Fra januar 2007 blev skiftet en realitet, 
i første omgang kun for et halvt år, og 
da forårssæsonen skulle begynde, for-
nemmede han overhovedet ikke, at han 
var tæt på en plads i Superliga-truppen. 
Men en række skader bragte ham tæt-
tere på truppen, og Bødker startede på 
bænken til den første kamp efter vinter-
pausen. Debuten fandt sted på Brøndby 
Stadion, og den søndag aften vil han al-
drig glemme.

Ringen ved at være slut
og han vil så gerne sætte ordentligt punktum

-
Kenneth W. Renaldi
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Henrik Bødker i sæsonens første 
hjemmekamp for KFUM.
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- Hold da op mand, jeg havde altid væ-
ret Brøndby-fan og var fast tilskuer til 
hjemmekampene. Men at tage plads 
på bænken den dag, med varme i sæ-
derne og 15.000 skrigende og råbende 
tilskuere, det føltes som en helt anden 
verden. Da jeg så skulle skiftes ind efter 

pausen, slog det nærmest klik for mig. 
Adrenalinen pumpede rundt i kroppen, 
og jeg følte, jeg var helt færdig efter to 
minutter på banen.

Den ny midtbaneslider havde imidlertid 
stemplet ind under cheftræner Morten 

Wieghorsts ledelse. Klart i erin-
dringen står også hans første 
mål for klubben, sat ind på ho-
vedstød på Farum Park.

FANTASTISK TID
Alligevel følte Henrik Bødker, at 
han havde brug for mere spil-
letid, end de ville give ham i 
Nordsjælland. Næste stop blev 
Sønderjyske, hvor han med 
sine egne ord husker årene som 
“en fantastisk tid i et fantastisk 
miljø”. Og han tilføjer så, ikke 
ulig med atmosfæren her på Lil-
levang, om end på et højere ni-
veau. Men også med begge ben 
på jorden og en klar fornemmel-
se for, hvorledes ambitionerne 
skulle matche de økonomiske 
realiteter.

Tre gode sæsoner blev det til i 
disse omgivelser, inden karri-
eren fortsatte i Vejle-Kolding, si-
den Vejle BK. I alle årene bevare-
de han forbindelsen med KFUM, 
hvor begge forældre og hans 
søskende havde deres gang, li-
gesom sønnen, Sebastian, har 
spillet i KFUM, siden han kunne 
gå. I dag spiller han på klubbens 
U14-hold i Elite Øst, og far og 
søn fører rigtigt mange samta-
ler om fodbold.

Desuden var Palle Olsen var en 
flittigt benyttet samtalepartner, 
ikke mindst efter at han kom til-
bage til Lillevang som cheftræ-
ner.

Om det hele tiden lå i baghovedet, at 
Henrik Bødker også ville vende tilbage 
til anlægget som spiller?

- Altså, først og fremmest havde jeg lyst 
til at spille på det højest mulige niveau 
så længe som muligt. Men det blev mere 
kompliceret at få tingene til at hænge 
sammen, da jeg af private årsager flyt-
tede tilbage til Sjælland med min fami-
lie.

Det skete i 2015, og allerede på dette 
tidspunkt forsøgte KFUM at sikre sig 
Henrik Bødker som den lederskikkelse, 
der kunne blive en afgørende faktor i 
bestræbelserne på at rykke op i 2. di-
vision. Men Næstved havde et endnu 
bedre tilbud, også uden for fodboldba-
nen. Bødker, egentlig udlært tømrer, fik 
en læreplads som elektriker, og den læ-
retid er i øvrigt overstået i juni, to dage 
før forårets sidste turneringskamp.

I Næstved var veteranen med til at ryk-
ke ud af 1. division i en sæson, hvor han 
på grund af et såkaldt springerknæ kun 
spillede få kampe. Men mere end noget 
andet voldte det stigende problemer at 
få hverdagen til at hænge sammen.
- En uge, hvor jeg trænede fire-fem 
gange langt fra hjemmet, og hvor jeg 
også arbejdede, så blev der altså for lidt 
tid til familien, også fordi jeg var totalt 
udkørt, når jeg kom hjem. Selv om jeg 
havde kontrakt en sæson mere i Næst-
ved, accepterede de, at jeg i min situa-
tion fik lov til at finde noget nyt. Og det 
skulle være her i nærområdet, fordi jeg i 
dag arbejder i Roskilde, mens vi har hus 
i Hvalsø.

Og noget nyt blev altså noget gammelt 
og velkendt. Hvordan var det så at være 
tilbage på Lillevang?

- Det er stadig et fantastisk sted at kom-
me, god stemning og søde mennesker, 

hvilket også giver et socialt liv omkring 
fodbolden. Desuden har klubben flyttet 
sig rigtigt meget med et udvidet og flot 
klubhus, ligesom der sker noget rent 
sportsligt. Ungdomsholdene er højere 
rangeret end tidligere, og der bruges 
mange penge på uddannelsen af træ-
nere. Det tager jeg virkelig hatten af for, 
lyder svaret.

Da Bødker gjorde comeback sidste 
sommer, forventede han selv, at at han 
skulle spille på et hold, der ligesom de 
forudgående sæsoner kunne gøre sig 
gældende blandt de bedste i rækken. På 
grund af en blødning i akillessenen blev 
det imidlertid kun til fem kampe i efter-
åre, heraf to fra start.

- Jeg bliver jo ikke yngre og må nok leve 
med, at den slags tager ekstra tid i min 
alder, funderer han.

Trods skadespauser er han mødt op til 
træning og kampe, når der var mulighed 
for det. For at få behandling, selvtræne 
eller bare opmuntre holdkammeraterne.

- Det er altid op til den enkelte, hvordan 
man vil forholde sig i en sådan situa-
tion. Men for mig er det et spørgsmål 
om professionalisme og om, at jeg i 
nogle sammenhænge kan bidrage med 
min erfaring, også selv om jeg ikke kan 
spille eller træne.

En skade i læggen tvang Henrik Bødker 
til at udgå i KFUM’s tredjesidste træ-
ningskamp.

- Det er frustrerende for mig med disse 
pauser, for i min verden fylder fodbol-
den stadig rigtigt meget, og jeg har væ-
ret vant til at tænke fodbold 24/7. Jeg 
havde slet ikke regnet med, at jeg ville 
komme til at spille bundkampe i denne 
sæson, og derfor vil jeg frygteligt gerne 
yde mit bidrag til, at KFUM bliver i Dan-

HENRIK BØDKER - FAKTA

• 34 år.

• Udlært tømrer, til sommer udlært elektriker.

•  Klubber som børne- og ungdomsspiller:  
Vindinge, Roskilde KFUM, Roskilde Boldklub 
og Køge Boldklub.

•  Klubber som senior: 
  Roskilde KFUM 2001 - 06 samt fra somme-

ren 2017: 146 kampe, 28 mål.

  FC Nordsjælland 2007 - 08:  
31 kampe, 2 mål.

 Sønderjyske 2008 - 2013: 96 kampe, 2 mål.

 Vejle-Kolding 2013: 12 kampe, 1 mål.

 Vejle BK 2013 - 15: 55 kampe, 4 mål.

 Næstved BK 2015 - 17: 36 kampe, 0 mål.

Henrik Bødker 
i sin første 
periode på 
KFUM’s bedste 
seniorhold.
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marksserien. Jeg mener, 
at vi er klart bedre end 
vores placering, men jeg 
ved godt, at det er vi nødt 
til at gå ud og vise på ba-
nen.

SLUT TIL SOMMER
Hvis missionen for for-
året lykkes, vil det være 
et passende punktum for 
en lang karriere. KFUM’s 
Boldklub og Henrik Bød-
ker har nemlig en aftale, 
som udløber til sommer.

- I princippet står det ikke til debat, også 
fordi jeg skylder dem derhjemme, at de 
nu for alvor kommer til at opleve mig 
som familiefar. Hvis jeg skal overtales 
til at fortsætte, forudsætter det i hvert 
fald, at der sker noget helt exceptionelt. 
Men lad os tage den til sommer, hvis det 
overhovedet kommer på tale.

Fint nok, tænker skribenten. Men når 
Henrik Bødker har fået sin aktive fod-
boldtid lidt på afstand, kunne han så 
forestille sig at vende tilbage i en anden 
funktion - eksempelvis som træner?

- Det vil jeg slet ikke afvise. Jeg har B-
licens, som ganske vist skal fornyes på 
et tidspunkt, men jeg kunne godt se 
en udfordring i eksempelvis at arbejde 
med et godt materiale i U19 eller U17 og 
være med til at præge deres udvikling. 
Det vil dog først blive den dag, hvor vi 
har det rigtige match, også fordi jeg kun 

vil engagere mig, hvis jeg kan gøre det 
100 pct.

Henrik Bødker har nemlig altid gerne 
påtaget sig rollen at vejlede og guide 
unge spillere på vej frem.

- Det foregik således i Sønderjyske, hvor 
jeg lå højt i hierarkiet og med min er-
faring kunne give gode råd til de unge, 
eksempelvis Bjørn Paulsen, der i dag 
spiller i Hammarby i Stockholm. Jeg kan 
selv huske, hvordan det var at skulle 
finde fodfæste som ung spiller, og selv 
om topfodbold i stigende grad bliver 
et spørgsmål om forretning, synes jeg 
også, man bør kunne fornemme, at der 
altså er et menneske derinde bag ved 
den enkelte spiller, slutter Henrik Bød-
ker.

Leon A.

Henrik Bødker (th) og Lars Nielsen godt pakket 
ind før vinterens sidste træningskamp

ROSKILDES STØRSTE BYGGEVAREHUS  - 15.000 m2 MED 120.000 VARENUMRE I SORTIMENT

ROSKILDE
Algade 42, 4000 Roskilde - optique.dk - Tlf: 4634 1234

www.crelectric.dk Roskilde 4675 3050 
Hedehusene 4656 0254  Gadstrup 4619 0888

Formanden fremhævede i sin 
beretning på generalforsamlingen 
fine rangeringer blandt ungdoms-
holdene og medlemsfremgang. 
Kritiske spørgsmål om vægtningen 
mellem bredde og elite kunne ikke 
sætte gang i debatten
I alt var der vel dukket op omkring 20 
op, men heraf kom næsten halvdelen fra 
bestyrelsen, da KFUM’s Boldklub holdt 
generalforsamling i klubhuset den sid-
ste tirsdag i februar.

Mon ikke det ubønhørlige vintervejr 
kunne tage sin del af skylden, men som 
formand Allan Markussen konstaterede, 
så var der formentlig tale om det ringe-
ste fremmøde, siden han overtog po-
sten for syv år siden.

Til gengæld bød generalforsamlingen 
på noget af en “nyskabelse”: Det er nem-
lig en sjældenhed, at der i dette forum 
rejses en debat omkring basale sports-
lige og økonomiske prioriteringer.

Det skete næsten denne gang. Men også 
kun “næsten”, fordi der i forsamlingen 
ikke var den helt store lyst til at kom-
mentere de indlæg, som blev rejst af 
KFUM’s børnesportschef, Tommy Alles-
hauge.

Forinden havde Allan Markussen i sin 
beretning om klubbens virksomhed i 
det forløbne år fastslået, at status for 
2017 i langt overvejende grad måtte si-
ges at være positiv. På plussiden frem-
hævede formanden især, at KFUM’s bed-
ste ungdomshold havde fået de bedste 
rangeringer nogen sinde under DBU.

- Vi har fortsat en stor tilgang af med-
lemmer, især børn, og klubben kan bry-
ste sig af en engageret trænerstab med 
højt fagligt niveau, hed det videre.

Markussen fortalte videre, at der også i 
2017 havde været dialog med Himmelev 
og Svogerslev om et holdsamarbejde 
for nogle årgange. Men projektet afgik 

endnu et godt år for KFUM
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ved en stille og rolig død, fordi de tre 
klubber på nogle punkter ikke kunne nå 
til enighed.

- Vi fandt dog ud af, at vi deler mange 
gode fælles værdier med Svogerslev. Så 
hvem ved, måske kommer vi en dag til 
at opleve en form for samarbejde mel-
lem KFUM og Svogerslev, vurderede for-
manden.

På plussiden opregnede han videre, at 
KFUM er blevet udvalgt til at lede et af 
de nye Top Centre under DBU, hvor det 
er tanken at tilbyde ekstra træning til 
lokale talenter i årgangene U10, U11 og 
U12. Det sker i samarbejde med FC Ros-
kilde, men med Lillevang som hjemsted, 
og KFUM er den eneste klub uden for 
divisionerne, som står for driften af et 
af disse træningscentre.

DANMARKSSERIEN
Når formanden i indledningen brugte 
udtrykket “langt overvejende positivt” 

om 2017, måtte der naturligvis også 
være noget, som ikke var forløbet helt 
efter bogen: Førsteholdets præstation 
og placering i Danmarksserien.

- Har vi spillet godt i efteråret? Nej. Står 
vi med en tilfredsstillende placering? 
Nej. Tror vi på et bedre forår: Ja. Lover 
sportschefen, at vi også spiller i Dan-
marksserien efter sommerferien? Ja.

Allan Markussen sluttede sit afsnit om 
Danmarksserieholdet med en opfor-
dring til at bakke op om hjemmekampe-
ne, som i efteråret var sparsomt besøgt. 
- Og tag gerne alle dem med, som I ken-
der, så holdet kan få den opbakning, det 
har brug for.

Formanden gik derefter over til at omta-
le Roskilde Festival, hvor det efter et par 
år med utilfredsstillende resultater var 
lykkedes at få vendt billedet. KFUM’s to 
spanske madhuse samt Byggefondens 
Dixie Burger gav nemlig et samlet over-
skud i omegnen af 900.000 kroner.

- Alligevel har vi også oplevet udfor-
dringer, bl.a. omkring rekruttering af 
medarbejdere. Vi opnåede sidste år et 
flot resultat med en indsats i to spor, og 
vi satser på yderligere at styrke indsat-
sen, når KFUM og Byggefonden fra 2018 
kommer til at stå for ét fælles projekt 
og med én fælles styregruppe på festi-
valen.

Det betyder, at det samlede behov for 
frivillige reduceres til 460, langt færre 
end sidste år. Alligevel opfordrede for-
manden alle KFUM’s medlemmer samt 
deres venner og familie til at tage en 
tørn på festivalen og dermed bidrage til 
et resultat, som er væsentligt for klub-
bens økonomi og dermed også for det 
sportslige aktivitetsniveau.

- Støt vores klub og bliv frivillig på festi-

valen. Det er et meningsfyldt arbejde, 
som desuden indebærer masser af hyg-
ge og fest, hed det videre i beretningen.

Allan Markussen konstaterede, at klub-
bens økonomi har det “rigtigt godt”. 
Han vurderede, at hvis vi bærer os for-
nuftigt ad, vil vi fortsat kunne levere 
høj kvalitet mange år frem i tiden. Spon-
sorindtægterne er blevet lidt mindre på 
det seneste, men ligger stadigvæk på et 
niveau, som må siges at være impone-
rende for en klub som KFUM.

FÆLLESSKABET
Formanden hyldede, hvad han kaldte 
fællesskabet og den særlige KFUM-ånd, 
som også står sin prøve, når der lance-
res nye tiltag. Som eksempler nævnte 
han det store indestævne i Roskilde 
Hallerne, der i dag drives med stor suc-

ces af klubbens børne- og ungdomsaf-
deling, samt den spanske fodboldskole 
i sommerferien. Den så dagens lys sid-
ste år og gentages i 2018 med et antal 
tilmeldinger, der på dette tidspunkt så 
fornuftigt ud.

- Disse eksempler viser, at værdikæden 
og fødekæden er på plads. Allervigtigst 
er fællesskabet, for har vi ikke det, har 
vi ingen klub. Alle er vigtige, men ingen 
uundværlige i dette fællesskab, og jeg 
vil gerne takke alle trænere, ledere og 
andre for deres indsats for KFUM, slut-
tede Allan Markussen sin beretning.

Han kommer i det følgende år til at stå i 
spidsen for en bestyrelse, hvor der kun 
skete én ændring: Jan Themsen ønskede 
at træde ud og erstattes af Iben G. Mad-
sen.

varM Mad i klubhuset 

hver torsdag til kr.�35,-
Tirsdag, torsdag og lørdag 

er der stor SalaTBar til 
kr.�25,-
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Klubbens lederpokal tilfaldt Karoline Jo-
hansen, årgangsansvarlig for U19, mens 
Claus Madsen, træner for årgang U8, 
blev hædret med Forældreforeningens 
pokal.

BREDDE, ELITE - ELLER HVAD?
Under “eventuelt” udbad Tommy Al-
leshauge sig, at bestyrelsen fremlagde 
tydelige visioner og strategier for frem-
tiden.

Han mente også, at ledelsen inden for 
rammerne af den sportslige målsætning 
bør gøre det klart, om KFUM fortsat er 
en klub for bredden, eller om dagsorde-
nen nu går efter en status som “semi-
elite”.

Når han sammenlignede med tidligere 
årtier, hvor KFUM selv havde udklækket 
langt de fleste spillere, var børnesports-
chefen ikke specielt imponeret af de re-
sultater, som KFUM’s bedste senior- og 
ungdomshold leverer for tiden.
- De placeringer, som vi opnåede i efter-
året i de forskellige rækker i Elite Øst, 
viser efter min mening, at vi i dag ikke 
er rustede til at være en eliteklub. Fun-
damentet er nemlig ikke til stede, hvad 
vi også ser på nogle årgange, hvor træ-
nerne står med alt for mange pligter og 
alt for lidt opbakning. Jeg ser i princip-
pet KFUM som en Sjællandsserieklub, 
der lige nu spiller i Danmarksserien, 
sagde Tommy Alleshauge.

Kun sportschef Pierre Overgaard kom-
menterede indlægget. Det skete med 
en kort konstatering af, at både DBU og 
store klubber på Sjælland i høj grad an-
erkender KFUM som “semi-elite”. Sports-
chefen mente ikke, at der var hold i Al-
leshauges sammenligning med tidligere 
årtier, og fastslog, at det også handler 
om at være med, hvor udviklingen sker.

Leon A.

Det er efterhånden ved at blive rutine 
for Iben G. Madsen, revisor og økono-
mi-ansvarlig i KFUM, at præsentere et 
regnskab, som er endnu bedre end året 
forinden.

Sådan var det også, da Iben på general-
forsamlingen præsenterede hovedtal-
lene i det omdelte regnskab.

Klubben råder nu over en egenkapital 
på 1,2 mio. kr., mens overskuddet be-
løb sig til 137.000. Sponsorindtægterne 
udgjorde i 2017 knap 550.000 kr., et 
fald på godt 40.000 i forhold til året for-
inden. KFUM har fået 556.100 kr. ind i 
kontingenter, et mindre fald, hvad der 
ikke desto mindre harmonerer dårligt 
med, at antallet af medlemmer er støt 
stigende.

Der er foretaget en række henlæggelser 
for at stå godt rustet til de kommende 
år, og det skyldes, at en væsentlig ind-
tægtskilde bortfalder med virkning fra 
2018. Det er midlerne fra udlodningen 
af overskud fra spillehaller, som tidlige-
re har givet klubben et sekscifret beløb 
om året. På grund af en lovændring er 
dette tilskud de seneste år blevet udfa-
set, og nu forsvinder det altså helt.

Efter præsentationen og Iben G. Mad-
sens redegørelse for de væsentligste po-
ster rejste Tommy Alleshauge et spørgs-

mål omkring KFUM’s hovedsponsorat 
hos Sparekassen Sjælland. Tommy var 
skeptisk over for konsekvenserne, hvis 
Sparekassen - hvor klubbens formand 
er filialdirektør – beslutter, at den ikke 
vil forlænge det etårige sponsorat. Han 
henviste her også til de økonomiske og 
andre udfordringer omkring al det spil-
letøj, vi bruger i dag, og som er forsynet 
med sparekassens logo og navn.

Allan Markussen bekræftede, at Spare-
kassen Sjælland af principielle årsager 
aldrig indgår aftaler om denne type 
sponsorat på mere end et år.

- Hvis bestyrelsen kan finde et flerårigt 
sponsorat på bedre vilkår, så er det helt 
o.k. for os. Og selv om sparekassen er 
hovedsponsor i KFUM, gør vi ikke krav 
på nogen eksklusivitet, uddybede for-
manden/sparekassedirektøren.

Tommy Alleshauge savnede også gene-
relle retningslinjer for regnskabet i for-
bindelse med træningslejre, ungdoms-
holds deltagelse i stævner i udlandet 
m.m.

- Helt ret og rimeligt, men vi har aldrig 
før været ude for, at nogen har bedt om 
en sådan indsigt. Hvis folk beder om 
det, får de naturligvis denne indsigt, lød 
svaret fra formanden.

Leon A.

Igen et regnskab til topkarakter

Claus Madsen fra KFUM’s årgang 
2008 med Forældreforeningens pokal.

Vindinge, Tingvej 14 - 4000 Roskilde - Tlf 4635 7022

Min Købmand i Vindinge 
holder åben alle ugens 
dage kl. 7.00 - 20.00

750 forskellige 
GULE PRISER 
dagligvarer til faste 
lave priser.

Sammen bygger vi profeSSionelt
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KFUM og Byggefonden slår pjal-
terne sammen om den model for 
festivalen, som i den grad kunne 
ligne fremtidens model. Stadig 
en udfordring at skaffe frivillige, 
selv om vi ikke længere skal bruge 
så mange

Heldigvis tyder rigtigt meget på, at de 
magre år er forbi, når vi taler om udbyt-
tet af KFUM’s indsats på Roskilde Festi-
val.

Sidste års samlede overskud på et godt 
stykke over 800.000 kroner var resul-
tatet af de anstrengelser, der blev lagt i 
Byggefondens bod, Dixie Burger, og i to 
spanske madhuse. En væsentlig “slank-
ning” af klubbens samlede set up, når 
man tænker på, hvor mange kiosker, 
agoraer m.v. KFUM drev for bare for få 
år tilbage.

Denne udvikling fortsætter, når vi gør 
vores indtog på denne sommers festi-
val: Her manifesterer vi os med ét stort 
telt, som dels rummer Dixie Burger, 
dels rummer en madbod, der står for 
morgenmad. Det er således slut for de 
to spanske madhuse, som vi sidste år 
drev i Apollo-området og i den tidligere 
Agora J i den sydlige del af campingom-
rådet.

Med andre ord er aktørerne gået sam-
men under samme (telt)tag og under 
det fælles navn KFUM Festival. Det be-
tyder også, overskuddet fremover deles 
ligeligt mellem KFUM’s Boldklub og Byg-
gefonden.

Alle funktioner, altså også økonomibo-
den, service m.v. samt medarbejderom-
rådet Boldts Bar, vil som sidste år ligge 
samlet i Apollo, tæt på indgangen til 
selve festivalen.

Det vil dog være uendeligt naivt at fore-
stille sig, at en sådan model ikke rummer 
udfordringer. Den helt store udfordring 
har vi, i lighed med andre foreninger og 
i ligheden med festivalen selv, haft på 
programmet i mange år, nemlig kampen 
for at skaffe frivillige.

I 2017 lykkedes det med hiv og sving 
for KFUM og for Byggefonden at rekrut-
tere i alt knap 700 til arbejdet i boderne 
og til andre opgaver. I år lyder behovet 
“kun” på 460, hvilket isoleret set er po-
sitivt, også fordi det formentlig betyder, 
at folk i festivalledelsen, der i forvejen 
er rigeligt hængt op, ikke længere skal 
bruge et uendeligt stort antal timer op 
til åbningen på at få de sidste frivillige 
inden borde.

- Vi åbnede for tilmelding på vores 
hjemmeside den 1. marts, og mindre 
end en uge senere havde 230 skrevet 
sig på, fortæller Jan Themsen og Arne 
Nielsen fra den nydannede styregruppe, 
hvor både KFUM og Byggefonden er re-
præsenteret.

Arne Nielsen tilføjer, at med vægten på 
et begrænset antal produkter, alle sam-
let under ét tag, bør det være muligt 
at opbygge et korps af kernearbejdere 
blandt de frivillige, som med indgående 
kendskab til arbejdet og til produktions-
gangene også kan oplære de mange nye 
medarbejdere, der hvert år tilmelder sig.

- I år holder Dixie Burger fast i det vel-
kendte sortiment, hvilket også betyder, 
at vi ikke skal ud at investere i nyskabel-
ser. Men kan vi få de medarbejdere, vi 
skal bruge, og hvis den gode udvikling 
fra 2017 kan fortsætte, så skulle det da 
gerne komme på tale at produktudvikle, 
så der ud over vores burger også kom-
mer nye ting på menukortet, tilføjer 
Arne Nielsen.

Antallet af frivillige fra KFUM’s egne 
rækker er de seneste år gået støt tilbage 
og lå sidste år på mellem 100 og 150. 
Alligevel mener den ny styregruppe, at 
det bør kunne lade sig gøre at etablere 
en kerne af gode folk med erfaring fra 
Dixieburger og fra de spanske madhu-
se. Og her taler vi om en kerne, hvor 
nogle faktisk ikke kom-
mer fra KFUM, men 
gennem mange år har 
valgt at give KFUM den-
ne håndsrækning. Dels 
fordi de synes, at det i 
sig selv giver rigtigt me-
get mening, dels fordi de 
simpelthen synes, at det 
er sjovt at være frivillig 
på festivalen.

TABT HEL GENERATION
Men her og nu har det stadigvæk høje-
ste prioritet at få rekrutteret flere frivil-
lige blandt gruppen af forældre, ledere 
og forældre i KFUM.

- I og med, at klubben oplever en mar-
kant stigning af medlemmer, er denne 
gruppe også steget. Men vi må bare 
konstatere, at vi de seneste år har tabt 
en hel generation af forældre i festival-
regi. Derfor vil jeg også gerne gentage, 
at hvis vi ikke kan ændre den negative 
spiral, bliver vi måske nødt til at kræve, 
at hver årgang stiller med et vist an-
tal frivillige på festivalen, lyder det fra 
Arne Nielsen.

Jan Themsen supplerer 
med en konstatering af, 
at der går en lige linje 
fra denne problematik 
og til det sportslige ak-
tivitetsniveau i KFUM. 
Flere frivillige vil som 
hovedregel generere 
større overskud, og 
med større overskud 
vil klubben kunne af-
sætte endnu flere mid-

“ Og vi er alle i samme - telt”

ehogson.dk

FeSTival? 
dU SKal da Med!

www.KFUMFeSTival.dK
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ler til sportslige aktiviteter, deriblandt 
træningslejre og deltagelse i stævner i 
udlandet.

- Det ligger i kortene, at KFUM med det 
rigtige set up og det nødvendige an-
tal frivillige vil kunne ramme et endnu 
større overskud end i 2017. Det er så 
også nødvendigt, fordi klubben må leve 
med en nedgang i driftsindtægterne i 
de kommende år, således at den mere 
end nogen sinde vil være afhængig af 
et godt resultat på festivalen, understre-
ger de to festivalbosser.

Derfor iler de med en opfordring at mel-
de sig til så hurtigt som muligt via det 
særlige link til festivalen på hjemme-
siden. Heraf fremgår det også, at hvis 
man tilmelder sig inden 1. maj, deltager 
man automatisk i en konkurrence om 
bl.a. sweatshirts, t-shirts og kort til ind-
løsning af burgere.

- Selvfølgelig skal der lægges et stykke 
arbejde på de tre vagter, man tegner sig 
for. Men samtidig vil de, der endnu ikke 
har prøvet det, opdage, at frivilligt ar-
bejde, det er altså sjovt og ikke bare en 
sur pligt, tilføjer Arne Nielsen.

Jan Themsen supplerer, at KFUM Festi-
val ikke stopper med at tage frivillige 
ind, når antallet af tilmeldinger oversti-
ger det tilstræbte antal, 460.

- Vi skal nok finde arbejde til alle. Ud 
over vagterne i teltet kan der også blive 
tale om servicefunktioner og andet, li-
gesom vi også kan hjælpe Roskilde Fe-
stival, der i lighed med foreningerne 
også har svært ved at skaffe frivillige, 
slutter Themsen.

Leon A.

Efter at Byggefonden og KFUM’s Bold-
klub har slået sig sammen om indsatsen 
på festivalen, er der også dannet en ny 
organisation med en styregruppe øverst 
i “pyramiden”.

Her sidder fra KFUM Jan Themsen, Peter 
Nissen og Finn Hansen, mens Arne Niel-

sen, Holger Hersbøll og Per Henrik Niel-
sen (Pelle) repræsenterer Byggefonden.

For dialogen med Roskilde Festival står 
Jan Themsen og Arne Nielsen.

Styregruppe for festivalen

Meld dig Til deTTe 

ÅrS FeSTival NU! 

www.KFUMFeSTival.dK
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Vi befinder os på den store kunstgræs-
bane en kold søndag middag i marts. En 
halv snes drenge arbejder med første-
berøringer i løb mellem de små kegler. 
Indimellem sker der små ændringer i 
dagsordenen som eksempelvis at tage 
berøringen med højre fod og spille pas-
ningen med venstre.

- Sidste 30 sekunder, med god fart i 
pasningerne kan I godt nå tre eller fire 
runder, lyder det fra Mark Jensen. Han 
er til daglig U15-træner i FC Roskilde, 
men ved denne lejlighed er det U11, det 
handler om. og drengene kommer fra en 
håndfuld klubber i og omkring Roskilde.

Træningen indgår nemlig i det ny Top 
Center, som KFUM og FC Roskilde er fæl-
les om, og som blev lanceret i begyn-
delsen af året. Der er tale om et sam-
arbejde i DBU-regi om specialtræning af 
talentfulde drenge i årgangene U10, U11 

og U12, og aftalen har virkning for tre 
år.

Træningen foregår på Lillevang og for-
melt set med KFUM som moderklubben. 
Blandt 29 centre, spredt ud over hele 
landet, er centret i Roskilde det eneste, 
hvor en ikke-divisionsklub har fået den-
ne status.

PARTNERKLUBBER
Der er plads til 16 drenge på hver af de 
tre årgange, men helt bevidst valgte 
KFUM og FCR at lade en del pladser stå 
åbne, som så kan udfyldes på et senere 
tidspunkt. Denne søndag, hvor Fintens 
udsendte overværer træningen, er 33 
drenge mødt. Størsteparten kommer fra 
de to store Roskilde-klubber, suppleret 
med spillere fra Jyllinge, Tune, Fløng-
Hedehusene, Gadstrup og Hvalsø. Når 
disse linjer læses, kan kredsen af part-
nerklubber muligvis være udvidet.

Kongstanken i DBU’s 
strategi lyder, at klub-
berne med dette til-
bud får mulighed for at 
holde talenterne i deres 
lokale fodboldmiljø, 
inden de eventuelt af-
prøver deres evner og 
ambitioner i en større 
klub.

- Det er et spændende 
projekt, som lige skal 
finde sine ben. Vi for-
nemmer nogle klub-
bers frygt for, at vi 
med dette tiltag er ude 
på at stjæle deres spil-
lere, men det er en klar 
misforståelse, siger 
Palle Olsen, identisk 
med cheftræneren for 
KFUM’s Danmarksserie-
hold.

Han har fået dispensation til at fortsætte 
i dette job frem til sommerferien, sam-
tidig med at han har fået stillingen som 
sportslig chef for Top Centret.

- Vi skal prøve at skabe at godt lærings-
miljø med fokus på en række basale 
færdigheder, der er vigtige for børnenes 
fortsatte udvikling. Vi taler om spillere, 
hvoraf flere muligvis vil søge til en stør-
re klub inden for nogle år. Men nu giver 
vi dem dette tilbud, hvor de træner her 
hver søndag, samtidig med, at de ind-
til videre fortsætter med at spille for 
den klub, de kommer fra. Blandt dem, 
der senere skifter græsgange, vil de al-
lerbedste formentlig prøve sig af i en 
storklub. Men det kan sagtens tænkes, 
at KFUM får gavn af nogle af dem på 2. 
eller 3. hylde, forklarer Palle Olsen.

Han deler chef-funktionen med Thomas 
Slosarich, talentchef i FC Roskilde og før 

den tid i DBU, hvor han i mange år har 
arbejdet med talentudvikling. Slosarich 
står med det administrative ansvar og 
er bl.a. ansvarlig for kommunikationen 
med klubberne og de forældre, som 
også er talstærkt repræsenteret om-
kring kunstgræsset denne søndag.

Og apropos forældre, så peger han på 
en anden vigtig faktor bag projektet: 
At ingen børn som hovedregel må have 
mere end 45 minutters kørsel til trænin-
gen. Erfaringen siger nemlig, at det kan 
blive en voldsom udfordring for mange 
forældre, hvis de på et tidspunkt skal 
transportere deres børn fire-fem gange 
om ugen til træning og kamp i Brønd-
by, Nordsjælland, og hvor det nu måtte 
være.

- Rent sportsligt kan vi så udvirke gen-
nem Top Centret, at to drenge, som i en 
mindre klub på landet kan nøjes med 
at give 70 procent og alligevel være 
de suverænt bedste i årgangen, i dette 
træningsmiljø kan løfte niveauet til 85 
- 90 procent. Når vi også i fortsættel-
sen kigger på drenge fra partnerklub-
berne, som kan komme på tale til vores 
specialtræning, sker det selvfølgelig i 
dialog med deres klub, som de fortsat 
skal spille for. Men vores tilbud omfatter 
også, at vi på skift vil invitere drenge-
nes klubtrænere herind, ligesom mate-
rialet med øvelserne fra træningen vil 
blive tilgængelige for dem, fortsætter 
Thomas Slosarich.

Øvelserne omfatter bl.a. sparketræning 
med begge ben, vendinger og afslut-
ninger. Han konstaterer, at det tekniske 
niveau generelt er højt, mens drengene 
udfordres, når de skal op i tempo og 
samtidig lære at træffe de rigtige be-
slutninger.

Især med temperaturerne i årets første 
måneder er der fastsat et absolut krav 

KFUM i samarbejde om 
Top Center med FCr
Her skal lokale talenter løftes op på endnu højere niveau 
- og ikke sendes til Brøndby som 10-årige
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om, at spillerne skal være i vigør 
hele tiden. Ingen må stå stille, og 
når de forskellige færdigheder 
skal afprøves, kan det typisk ske 
i små spil, hvor drengene spiller 
tre mod tre. Men ingen traditio-
nel træningsssesion, hvor pro-
grammet afsluttes med spil til to 
mål.

- Den slags træner de jo rigeligt 
hjemme i deres klub, mens vi i 
Top Centret skal medvirke til at 
løfte deres niveau med en større 
palet af færdigheder. En palet, 
hvor der ikke indgår nogen form 
for fysisk træning.

For Thomas Slosarich bør det desuden 
være en væsentlig gevinst ved projek-
tet, at KFUM og FCR nu arbejder sam-
men på en måde, som det ikke er set 
tidligere.

GLEM GAMLE MODSÆTNINGER
- Nu er jeg stadigvæk temmelig ny her 
på stedet, men jeg ved jo godt, hvad der 
har kørt af modsætninger mellem de 
to klubber. Det synes jeg, at man skal 
prøve at glemme, når vi nu har fået mu-
lighed for at gå sammen om et projekt, 
der i den grad kan blive til gavn for fod-
bolden i Roskilde. Selvfølgelig kan det 
senere komme på tale, at nogle af dren-
gene, også nogle fra KFUM, vil være in-
teressante for FC Roskilde. Når det sker, 
vil jeg gøre alt for, vi følger reglerne 120 
procent, så et skifte i givet fald kan ske i 
god forståelse mellem alle involverede.

Ifølge Thomas Slosarich skal de dren-
ge, der træner i disse omgivelser, ikke 
kunne skifte til en større klub, så læn-
ge de fortsat spiller U10 eller U11. Som 
12-årige må FC Roskilde tage kontakt 
til spillere fra andre klubber i centret, 
mens Brøndby, som KFUM har et særligt 
samarbejde med, får denne mulighed 

på et senere tidspunkt, inden drengene 
afslutter specialtræningen i Top Centret.

Talentchefen fra FCR har fuld forståelse 
for, at der, som han udtrykker det, er 
større ting i livet end fodbold. Drengene 
melder selvfølgelig fra, hvis de er ska-
dede eller syge, og store begivenheder 
i den nærmeste familie er ligeledes en 
gyldig grund til afbud.

- Jeg har kæmpe respekt for det, når jeg 
hører om en talentfuld spiller fra KFUM, 
der takker nej til vores tilbud, bl.a. fordi 
træningen kan komme i vejen for børne-
fødselsdage. Også i en tidlig alder kan 
det blive nødvendigt at træffe et valg, 
og drengene kan selvfølgelig sagtens 
få et godt liv og også et godt liv med 
fodbold, selv om de siger fra til Top 
Centret. Men med en sådan indstilling 
tvivler jeg bare på, at de en dag bliver 
topspillere, slutter Thomas Slosarich.

Leon A.

Palle Olsen fra KFUM og Thomas Slosarich 
fra FCR, der står i spidsen for 

træningen i Top Centret

KFUM er talstærkt repræsenteret blandt 
de drenge, som hver søndag får special-
træning i Top Centret. Men to af spiller-
ne i yngste årgang, U10, har takket nej 
til tilbudet.

Den ene af disse drenge er Andreas 
Lund, hvis far, Henrik Lund, er træner 
for årgangen. Han han har desuden en 
fortid som førsteholdsspiller i klubben, 
ligesom hans cv tæller kampe i både Su-
perligaen og 1. division.

- Jeg forklarede Andreas, hvad det ville 
kræve at træne med i Top Centret, og at 
han eksempelvis ikke ville kunne sende 
afbud, hvis han var inviteret til børne-
fødselsdag. Det syntes Andreas så ikke, 
at han havde lyst til. Desuden vil han 

fortsat gerne hjælpe 
U11, hvis de mangler 
spillere, siger fade-
ren til Finten.

Efter Henrik Lunds 
opfattelse er det for 
tidligt at lave elite-
træning for årgange 
som U10 og U11.

- Før de kommer op 
og spiller U12, synes 

jeg, at to gange ugentlig træning plus 
en kamp er passende. Men nogle af dem 
træner i forvejen tre gange i deres klub, 
hvortil kommer stævner og kampe, li-
gesom de ugen igennem spiller fodbold 
i skolen og i deres fritid. Men i værste 
fald bliver drengene fodboldtrætte eller 
får overbelastningsskader i en tidlig al-
der, vurderer Henrik Lund.

I stedet for de planlagte 40 træninger 
i Top Centret mener han, at drengene i 
disse årgange ville få et større udbytte 
af at komme til stævner, hvor de bliver 
presset og udvikler sig mod hold på et 
lidt højere niveau.

Ifølge KFUM’s budget har klubben i år 
hensat 150.000 kr. til Top Centret.

- Det er mange penge, som i stedet kun-
ne være brugt på stævner og arrange-
menter for alle drenge på disse årgange 
og ikke kun de allerbedste, understre-
ger Henrik Lund.

INDSNÆVRING AF TALENTMASSEN
Han er ikke den eneste, der stiller sig 
skeptisk over for DBU’s satsning på de 
nye Top Centre.

Jan B. Poulsen, tidligere uddannelses-

KFUM-træner om Top Centret:
de penge kunne gøre mere gavn andre steder

Ringstedvej 11 · Roskilde · Tlf. 46 35 47 49
SE VORES WEBSHOP PÅ www.tempocykler.dk

Hvorfor nøjes når man kan få 
5 års fri service på alle nye 

cykler for kr. 0.-

Gratis låneknallert og 
cykel ved reparation

Henrik Lund
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ansvarlig i DBU og cheftræner for U 
21-landsholdet, har i to indlæg i Dagbla-
det kritiseret initiativet og stillet spørgs-
målstegn ved nytten af, at en klub som 
KFUM involverer sig i et sådant projekt.

Han påpeger bl.a., at man ifølge Team 
Danmark hverken kan eller bør identi-
ficere kommende topspillere i alders-
gruppen 10-12 år. “Frem til puberteten 
bør klub eller forbund ikke foretage en 
aktiv selektion. Tværtimod bør fokus 
være at skabe en så stor talentmasse 
som muligt i den pågældende sports-
gren,” hedder det i en bog fra Team 
Danmark om træning af børn og unge, 
som han citerer fra.

- Hvorfor DBU så søsætter dette projekt, 
er svært at forstå. Et er, at det er spild af 
ressourcer, men hvad værre er, så øde-
lægger man børnefodbolden ved denne 
elite-fiksering, skriver Jan Poulsen.

Thomas Slosarich, der sammen med Pal-
le Olsen står i spidsen for Top Centret, 
har skrevet til Jan Poulsen efter at have 
læst indlægget.

- Det er interessante synspunkter, men 
jeg vil fastholde, at vi giver et rigtigt 
godt tilbud i lokalmiljøet til nogle dyg-
tige drenge, der ellers kunne tænkes at 
skifte til Brøndby som 11-årige, siger ta-
lentchefen fra FC Roskilde.

Jan B. Poulsens indlæg i den lokale avis 
blev imødegået af KFUM’s sportschef, 
Pierre Overgaard.

AMBITIØSE FORÆLDRE
Dennes indlæg fik Jan B. Poulsen til at 
skrive et nyt læserbrev, hvor han bl.a. 
henviser til “Handlinger og Holdninger”, 
som DBU formulerede i 2006, og hvor 
unionen kalder selektion i børnefodbold 
uheldig af flere grunde. “DBU mener der-
for, at først når de unge nærmer sig de 
14 år, kan man begynde at selektere”.

Med afsæt i denne konklusion konsta-
terer den tidligere elitetræner, at børne-
fodbolden siden er blevet mere og mere 
eliteorienteret, og at “Superligaens Top 
Centre” er med til at forstærke tendensen.

- Man øger simpelten risikoen for, at 
børn holder op med at spille fodbold, 
når de får at vide, at de ikke er gode 
nok, mener Jan Poulsen, der understre-
ger det nødvendige i at forklare ambi-
tiøse forældre, at talent-identifikation er 
svært, måske endda umuligt før puber-
teten.

- At en breddeklub som Roskilde kFUM 
spilder både tid og penge på at være en 
del af et topcenter er endnu et eksem-
pel på den elitære tankegang, der gen-
nemsyrer breddefodbolden, hedder det 
i læserbrevet.

den 18.januar var der 
Tingsamling i klubhuset og 
også i år med et meget pænt 
fremmøde. 

De sædvanlige procedurer med en Dok-
tor Nielsen ude i vinterkulden, herefter 
var det hurtigt ind i varmen.

Præsidenten Paul Jørn Larsen kom i sin 
beretning ind på stort og småt, der var 
sket i årets løb. En del støtter var gået 
bort, og de tilstedeværende ærede de-
res minde.

Tingklubben tæller i øjeblikket 115 med-
lemmer, men noget tyder på, at dette tal 
vil stige i 2018. Som sædvanlig har vi 
stået for opkrævningen ved førstehol-
dets hjemmekampe i Danmarksserien.  
Det kører i øjeblikket ikke særlig godt 
for holdet, og efter et meget dårligt ef-
terår ligger KFUM sidst i rækken. Men 
det er vores håb, at vi i løbet af foråret 
kan rette op på det og sikre os endnu en 
sæson i DS.

Det er stadigvæk en stor fornøjelse at 
aflægge Lillevang et besøg, og se hvor-
dan aktiviteten på banerne er stor.

Ellers hjælper vi til når det behøves og 
vi hører om det. Vi har i år bl.a. hjulpet 
til ved Forældreforeningens bankospil i 
november og december. Her i 2018 har 
vi på opfordring prøvet at få flere ban-
kospil på banen. Dette har vi så gjort i 
januar og februar til stor glæde for de 
ivrige bankospillere. Det har vist sig at 
det slet ikke var nogen dårlig ide, idet 
der har været pænt besøg og med sti-
gende antal i februar. Så det vil vi nok 
fortsætte med i de to første måneder af 
2019. 

Tak til alle jer der støtter Tingklubben, 
det er glædeligt, at så mange stadig 
bakker op . Tak til Præsidiet for godt 
samarbejde. 

Møntmester Esther Poulsen fremlagde 
årets resultat, som bevirker, at vi kunne 
støtte klubben med 16.000 kr. Der var 
genvalg til såvel Jørgen Lundgreen som 
Karina Andersen.

Herefter kunne dirigenten Ole Andersen 
runde samlingen af, og så var det, som 
traditionen foreskriver, tid til forloren 
skildpadde samt kaffe og kage.

Paul Jørn Larsen

Igen en 
velbesøgt tingsamling 

Algade 43,1
4000 Roskilde  I  Tlf. 4635 1515
Email: roskilde@advodan.dk
www.advodan.dk

Vi klarer §§’erne

grå 11
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Yaqoob Butt indledte tiden i 
sin ny klub med at afsone ka-
rantæne i de to første kampe 
i foråret. Det unge midtbane-
talent Daniel Holst havde også 
karantæne i første runde, 
men på grund af arbejde har 
han ikke kunnet træne, så det 
er noget usikkert, hvornår vi 
igen ser ham på førsteholdet.

Den tidligere førsteholdsspiller 
Glenn Lorentzen er tilbage som as-
sistent for Palle Olsen i dennes sid-
ste halvsæson som cheftræner.

KFUM’s nuværende problemer i 
rækken er et resultat af, at holdet 
i efteråret kun formåede at vinde 
tre kampe - mod de tre hold, der 
overvintrede som nummer 1, 2 og 
4. Det giver da stof til eftertanke, 
men om mn ellers kan bruge det til 
noget....

Vi har også sagt farvel til en del 
spillere siden sidste kamp i efter-
året. Det gælder således Nicolai 
Nielsen, med fem mål topscorer i 
første turneringshalvdel, samt en 
anden stamspiller, Lasse Frendrup. 
Rasmus Floor Andersen, Onur Bil-
gin, Stephen Henriksen og Andreas 
Wihlborg er heller ikke længere at 
finde i klubben.

I løbet af vinterpausen er der hel-
digvis kommet flere nye ansigter 
til i KFUM’s DS-trup. Angriberen 
og kantspilleren Joakim Dam er 
tilgang fra Birkerød og forsvare-
ren Yaqoob Butt fra en anden af 
holdets modstandere i rækken, 
Avedøre. Yaqoob har masser af 
erfaring på dette niveau fra klub-
ber som Frem, Fredensborg, Egedal 
og Skovshoved. Fra FC Roskilde er 
kommet to unge folk, angriberen 
Elton Amisse, der dog døjer med en 
skade, og midtbanespilleren Gustav 
Vind Rasmussen.

Også rigtigt fint at kunne byde vel-
kommen tilbage til Micki Kold Na-
gel, der efter et halvt års pause 
igen rykkede ind i midterforsva-
ret. Målmanden Joaquín Mártinez, 
mest kendt som “Krudte”, er også 
tilbage efter nogle sæsoner i bl.a. 
Vindinge. Krudte gjorde det fint i 
træningskampene, hvor han i flere 
tilfælde vikarierede for en finger-
skadet Marc Lyster.

NoTer oMKriNg daNMarKSSerieN

Joakim Dam 
– fra Birkerød til KFUM

Gustav Vind Rasmussen 
– fra FC Roskilde til KFUM
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Nu har alle årgangene været i gang in-
dendørs med træning og deltagelse i 
stævner hele vinteren. Der har været en 
stor tilgang til børnefodbolden, hvorfor 
fremtiden ser lys ud.

KFUM har i de forskellige stævner opnå-
et mange flotte resultater, men et synes 
jeg, skal nævnes her:

I klubbens store indendørsstævne Salgs-
butikken Cup opnåede U10 holdet det 
bedste resultat, og som det første hold 
fra KFUM vandt de turneringen foran 
rigtig stærke hold fra de store klubber. 

Vi har i det nye år holdt trænersamtaler 
med de enkelte årgange for at afstemme 
forventninger til fremtiden, og der læg-

Fokus på børnefodbolden
Stadig fuld fart på børnefodbolden ges meget arbejde i de enkelte årgange 

fra alle børnetrænerne. Nu står forårs-
sæsonen for døren, og alle årgange skal 

udendørs medio april (afhængig af vej-
ret) og der skal tilmeldes til sæsonens 
3 – 5 mandsstævner.

PENSION   SUNDHEDSFORSIKRING   INVESTERING

Glade spillere på KFUM’s U10-hold, som netop har vundet deres ræk-
ke ved Salgsbutikken Cup. Det er første gang, ét af klubbens egne 

hold er kommet helt til tops ved det traditionelle indendørs stævne 
i Roskilde Hallerne. Stævnet, som klubbens børne- og ungdomsafde-

linger står for, fik også i år et fint forløb i årets første weekend

NyT FRA BØRNESPORTScHEFEN

• Træningen med områdets børnehaver 
er gennemført hver fredag med deltagelse 
af tre børnehaver, hvor Vindinge er nyeste 
skud. Desværre har vi måttet sige farvel 
Børnehaven Engblommevej, der var de 
første, som meldte sig.

• Lørdag den 16. juni er der planlagt po-
kalfest for årgangene U5 til U13, så det an-
befales at reserve dagen. 

• Lørdag den 14. april holder klubben 
DBU’s C1 trænerkursus på Lillevang. Dette 
er første kursus i den ny træneruddan-
nelse, som DBU igangsatte i år. Vi forven-
ter, at der i løbet af efteråret også vil blive 
holdt et C2 kursus.

• I løbet af marts og april måned holder 
de enkelte årgange forældremøder, hvor 
planerne for sæsonen vil blive fremlagt.

• På klubbens store udlandstur i pinsen, 
der igen i år går til Flensburg deltager to 
årgange fra børnefodbolden. Det er U9 og 
U10.

TRÆNERE SØGES
Da børnefodbolden stort set re-
krutterer trænerne fra forældre-
kredsen, ville det været godt for 
klubben hvis nogle af de ældste 
ungdomsspillere i U15, U17 og U19 
kunne påtage sig en trænerrolle i 
børnefodbolden. Dette vil styrke 
klubben og udviklingen. Vi tilby-
der også trænerkurser. Gennem ti-
den har vi set mange trænere, der 
er startet som ungdomstræner i 
en tidlig alder.

Interesserede kan henvende 
sig til børnesportschef 
Tommy Alleshauge.

Med venlig hilsen
KFUM’s Boldklub Roskilde

Tommy Alleshauge
Børnesportschef
2145 6117 / ta@roskilde-kfum.dk
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Kort fortalt…

Det er et meget flot banner, som Keld 
Hansen har fremstillet til klubbens 
spanske fodboldskole til sommer. 
Det farvestrålende banner er placeret 
på hegnet uden for klubhuset og ses 
dermed af alle. Banneret kunne dog 
ikke klare den orkanagtige blæst lør-
dag d. 17. marts, men er forhåbentlig 
oppe at hænge igen, når disse linjer 
læses.

Apropos sommerens fodboldskole, 
så det i midten af marts ud til at være 
et spørgsmål om tid, før vi når de 90 
tilmeldinger, som er en forudsætning 
for at gennemføre. Sportschef Pierre 
Overgaard fortæller, at vi også skal 
finde sponsorindtægter, før regne-
stykket balancerer, men han tror 
fuldt og fast på, at det vil lykkes. I alt 
kan der skaffes plads til lidt over 100 
drenge og piger på årgangene 2003 
– 2010.

KFUM’s tidligere formand Ole Ander-
sen kunne i december fejre sin 70 års 
fødselsdag. Vi iler med en forsinket 
lykønskning til Ole, der heldigvis er 
still going strong.

Ved standerhejsningen den 24. fe-
bruar var der stor munterhed, da for-
mand Allan Markussen efter at have 
hejst flaget indledte sin tale med: 
Så blev det endelig forår… Bag Allan 
lå nemlig sneklædte fodboldbaner, 
mens lidt snefnug dalede sagte ned. 
Sæsonen blev således sat i gang med 
et smil, og det er jo ingen dårlig start.

Klubbens udestående med sin tidli-
gere spiller og træner Bülent Görmez 
bliver ikke nogen sag for retsvæsenet. 
I hvert fald ikke i første omgang. Poli-
tiet har ladet sagen falde med henvis-
ning til, at Bülent ikke er bosiddende i 
Danmark. Han arrangerede for et års 
tid siden træningslejre i Spanien for 
KFUM samt en klub og en skole i År-
hus, men bl.a. DS-holdets tur måtte 
aflyses med kort varsel. Den advokat, 
der kørte sagen, bad politiet om at ef-
terforske med med påstand om mu-
ligt efterslæb, bedrageri og mandat-
svig. Men de tre parter må altså kigge 
langt i vejviseren efter at få dækket 
tab, der i alt beløber sig til omkring 
en halv million kroner. I øvrigt var det 
forkert, når vi i sidste nummer skrev, 
at der var rejst tiltale i sagen. Vi be-
klager formuleringen.

Der har været masser af aktivitet på 
og omkring banen bag klubhuset i de 
seneste uger. Målet er på langt sigt 
at få lagt en ny kunstgræsbane til 11 
mands fodbold, men for at få målet 
indfriet mangler klubben i øjeblikket 
et par millioner. Det forhindrer imid-
lertid ikke, at forberedelserne gen-
nemføres, og det betyder bl.a., at alle 
træerne fældes. Der kommer seks 
nye lysmaster op, som dækker den 
kommende 11 mands bane, mens tre 
master lyser ind over banerne ved si-
den af.

Også i denne sæson vil købmand Mi-
chael servere varm mad hver torsdag 
i klubhuset. Han har også planer om 
at have et par lune retter på program-
met andre dage, dog først når sæso-
nen for alvor går i gang.

I næstsidste weekend i marts tog 
spillere og træner på U19- og U17-
holdene på en vellykket træningslejr 
i Brenderup på Vestfyn. Købmand 
Michael Møller havde sponsoreret 
turen, ligesom han og fruen agerede 
madfar og madmor under opholdet. 
Forhåbentlig kan turen bidrage til en 
god forårssæson for de to hold, som 
begge satser på at komme tilbage i 
Øst1-rækkerne.

Vores lørdags-arbejdsgruppe er ved 
at klargøre lysmaster til den lille 
bane langs Lilleputhuset. – Vi håber 
at være færdige den 15. april, og vi 
skal bl.a. fælde et par store træer for 
at få plads, fortæller Aksel Holmbøge 
fra gruppen.

Et udvalg er ved at samle klubbens 
historie, der senere vil blive lagt på 
nettet. I den forbindelse efterlyste 
vi gamle scrapbøger og har allerede 
modtaget en del. Peter Andersen er 
blandt dem, der har leveret, og i bø-
gerne fandt han bl.a. et notat fra en 
tur til Belgien, som KFUM’s ynglinge-
hold foretog i 1972. Her besluttede 
man at besøge Club Brugge, der hav-
de et par danske landsholdsspillere 
på holdet. Efter at have set træningen 
kom Morten Olsen og Benny Nielsen 
og spurgte, om KFUM’erne ikke kunne 
tænke sig at spille en træningskamp. 
Det blev naturligvis en sjov oplevelse 
for de unge spillere.

KS

Frederiksborgvej 36, 4000 Roskilde

Telefon: +45 46 36 90 24
Mobil / Cell: +45 29 99 90 90

E-mail: info@themcom.com
Website: www.themcom.com

THEMcOM wEB DESIGN
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Når emnet for samtalen er KFUM’s to 
bedste seniorhold og deres situation 
i foråret, så tvivler sportschef Pierre 
Overgaard ikke så meget som en brøk-
del af et sekund med at formulere en 
overskrift, der kan koges ned til ét ord:
OVERLEVELSE

Da Danmarksserien havde første spille-
dag, indtog KFUM sidstepladsen i pulje 
2 med bare tre sejre i efterårets første 
14 kampe. Forhåbentlig er situationen 
bedret noget, når disse linjer læses, så 
Palle Olsen til sommer kan aflevere et 
DS-hold til sin efterfølger, Stefan Hå-
kansson, der indtil da og ligesom i efter-
året står i spidsen for klubbens bedste 
hold i U15.

Serie 2 var igennem et uroligt efterår, 
hvor det i slutfasen dog lykkedes at 
få samlet stumperne, så holdet kunne 
overvintre på en nogenlunde betryg-
gende plads midt i tabellen. Men hvis 
efteråret var uroligt, så skal der findes 
langt stærkere gloser frem for at give et 
billede af, hvad der herefter udspandt 
sig.

- Nogle spillere tog hjem for at spille 
på førsteholdet i deres tidligere klub-
ber, mens andre flyttede til København 
og ikke længere orkede at tage frem 
og tilbage til træning og kampe. Derfor 
blev der i optakten til turneringsstar-
ten brugt rigtigt meget krudt på at få 
skrabet 14 spillere sammen, så vi kunne 
stille op i forårets kampe og helst også 
blive i rækken, forklarer sportschefen.

Tiden vil vise, om anstrengelserne har 
givet udbytte.

- I de seneste år har det været en natur-
lig overvejelse, om det var U19 eller det 
næstbedste seniorhold, vi skulle satse 
på som trin nummer to i fødekæden ef-
ter førsteholdet. Derfor vil vi efter som-
merferien være klar med en ny struktur 
for disse hold, som jeg ikke kan fortælle 
mere om på nuværende tidspunkt, tilfø-
jer Pierre.

UNGDOMSHOLDENE
Det ærgrer ham rigtigt meget, at KFUM’s 
elitehold i U19 og U17 begge rykkede ud 
og derfor optræder i DBU’s Øst2-rækker 
i foråret.

- Når vi ser på, hvor få point holdene 
manglede for at blive hængende, kan 
vi konstatere, at det ikke var meget, vi 
skulle have løftet niveauet for fortsat at 
kunne spille i Elite 1. Det må være vo-
res klare målsætning fremover, fastslår 
han.

Længere nede i årgangene er KFUM 
pænt repræsenteret på elite-niveau. U15 
og U14 fortsætter i Øst 2 og U13 i en ny 
eliterække i Øst 1, hvor holdet allerede 
fra forårets start spiller 11 mands fod-
bold.

På trænerfronten er Jakob Bay-Nielsen 
stoppet med U14 for at træne det serie 
2-hold, hvis skæbne har været så uvis 
op til sæsonstarten. I foråret vil trænin-
gen af disse drenge ske i et teamwork, 
hvor deres tidligere træner Henrik Erik-
sen sekunderes af Dennis Poulsen, An-
thon Sparholt og Alexander Holmstrøm.

Som ny træner i ungdomsafdelingen har 
klubben engageret Michael Møller An-
dersen, der bl.a. har trænet Karlslundes 
mandskab i Danmarksserien. Michael 
er fagligt stærkt rustet med en A-licens 
som ballast, og han skal i første om-
gang virke som TU-træner i U19 og U17. 
Efter sommerferien kommer han til at 
overtage et af klubbens ungdomshold i 
Øst-rækkerne.

SAMARBEJDSAFTALE
I de seneste uger har klubbens ledelse 
været i dialog med Svogerslev Boldklub, 
og det udmøntede sig for kort tid siden 
i et udkast til en samarbejdsaftale, som 
ledelsen i Svogerslev skulle tage stilling 
til.

Ifølge Pierre Overgaard kan en aftale få 
formel virkning fra 1. juli. I givet fald 
vil aftalen også indlemme Svogerslev i 
KFUM’s samarbejde med Brøndby. I øv-
rigt kommer aftalen bl.a. til at medføre, 

at børnehold fra de to klubber indimel-
lem vil træne sammen, ligesom Svo-
gerslev får besøg af gæstetrænere fra 
KFUM.

Leon A.

Sportschefen om rigets tilstand:
Forår hvor det handler om overlevelse

Bliv�medlem�af
TINGKLUBBEN
- så er du altid blandt gode venner...
- og du støtter KFUM 100%med din kontingent.
Kontakt: PAUL JØRN LARSEN Telf. 50 98 39 37

STEFAN HÅKANSSON 
- FAKTA

• Alder: 36 år.

•  Uddannelse: Bl.a. UEFA A- og  
B-træner licens

TRÆNERJOB (udvalgte):
•  Spillende assistenttræner for 

Svebølle i 2. division. Cheftræner 
for U15 i Holbæk, senere assistent 
og cheftræner for samme klub i 2. 
division. Assistent for Brøndbys 
kvindehold. Fra 2017 cheftræner 
for KFUM’s U15-hold i Øst2. Over-
tager efter sommerferien KFUM’s 
bedste seniorhold.

KARRIERE SOM SPILLER (udvalgte):
•  AB og Brønshøj i 1. division.  

Kalundborg, Svebølle og Holbæk i 
2. division.

cIVILT:
•  Bor i Holbæk. Gift med Pernille, 

og sammen har de en dreng og 
en pige. Desuden en storebror, 
som er Pernilles søn. Arbejder på 
Roskilde Handelsskole som under-
viser og koordinator.

Ny cHEFTRÆNER FOR 
FØRSTEHOLDET
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KFUM’s Boldklub, Roskilde
Snebærvej 16
4000 Roskilde

Web: www.roskilde-kfum.dk
Mail: mail@roskilde-kfum.dk

FiNTeNS SKriBeNTer:
Kurt Skjoldby, tlf 46352696, mail 
loneogkurt@skjoldby.com
Leon Andersen, tlf. 81524218, 
mail leander@comxnet.dk
Paul Jørn Larsen, tlf. 50983937, 
mail bodil-paul@Larsen.dk

Fotos: Flemming Lyster, m.fl. 

Du kan maile din artikel til: 
loneogkurt@.skjoldby.com

HJeMMeKaMpe i 
daNMarKSSerieN 
i ForÅreT
Lørdag 28. april kl 13.30:
KFUM – AB Tårnby

Lørdag 5. maj kl. 13.30: 
KFUM – GVI

Lørdag 19. maj kl. 13.30: 
KFUM – Fremad Valby

Lørdag 2. juni kl. 13.30: 
KFUM – Virum-Sorgenfri

Lørdag 16. juni kl. 15.30: 
KFUM – Avedøre

BORESKO A/S
KøBEnhAvnSvEj 106
4000 ROSKildE
Tlf: 4677 0200

mOdERnE 
KOnTORfORSyning

DIT
køkken

INV_KOKK2012_OMSLAG.indd   1 15/11/12   15.13

InvIta
Københavnsvej 106, 4000 Roskilde
telefon: 46 75 46 95

Gadstrup 
Bustrafik
46 19 00 94

Blandt vinterens generalforsamlinger 
i KFUM var Forældreforeningens, som 
fandt sted den 24. januar, nok den mest 
stillefærdige – og samtidig måske også 
den hyggeligste!

Formanden, Ann Christina Jørgensen, 
kunne i sin beretning oplyse om færre 
aktiviteter, idet foreningen ikke læn-
gere har kræfter til at køre det store 
og populære loppemarked. Desuden er 
Roskildegarden stoppet med et arrange-
ment, som vi tidligere har hjulpet med, 
og som gav os en god indtægt. 

Eneste indtægt ud over kontingentet er 
bankospillet, der kører stille og roligt og 
med pæn tilslutning.

Ann Christina rettede en tak til Bent Ole 
Petersen, Jørgen Lundgreen og Ole An-
dersen for deres hjælp ved bankospil-
lene.

Kassereren, Christina Kristiansen, af-
lagde regnskabet. Den største indtægt 
kom fra flaskesalg på festivalen, hvilket 
indbragte knap 11.000 kr. Man har da 
også været i stand til at give et tilskud til 
ungdommen på godt 31.000 kr., og det 
er slet ikke så ringe. 

Ann Christina Jørgensen, Mette Jacob-
sen og Annette Brødsgaard var på valg 
til bestyrelsen. Ligesom suppleanten Su-
sanne Bødker blev de alle genvalgt.

KS

Stille generalforsamling 
hos forældrene

Syd for banen 
på KFUM
To gamle støtter i KFUM, sognepræst 
Mogens Ohm Jensen og Niels Jørgen 
Rasmussen, arbejder i et udvalg, som 
hedder Syd for Banen. Udvalget har spe-
cialiseret i at lave arrangementer, der 
har forbindelse med dette område. 

Nu har man valgt at lave et arrangement 
på Lillevangs Idrætscenter den 16. maj, 
hvor koryfæer fra KFUM vil fortælle lidt 
om KFUMs Boldklub gennem de seneste 
25 år.

Niels Jørgen & Mogens Ohm Jensen har 
store forventninger til arrangementet, 
der også omfatter en rundvisning i klub-
huset og på anlægget. 

Vi glæder os alle til at se, hvordan et så-
dant arrangement vil blive modtaget i 
lokalområdet. 

Paul Jørn Larsen



ROSKILDE - ALGADE 33 - TLF. 46 35 51 51  -  ROSKILDE@SPKS.DK

“I SPAREKASSEN SJÆLLAND TAGER 
VI OS TID TIL AT SNAKKE MED VORES 
KUNDER OG LYTTE TIL DERES BEHOV.

 
Køber du ind på idéen om et pengeinstitut, der kombinerer det nære og 
lokale engagement med høj faglighed, attraktive vilkår og god service? 
Så kig ind i sparekassens lokale filial i Roskilde.

Alle er velkomne i hele Sjællands sparekasse.

ALLAN MARKUSSEN 
Filialdirektør i Roskilde
Tlf. 46 30 46 20 - alm@spks.dk

ANDERS DITZEL ELNEGAARD 
Kunderådgiver i Roskilde
Tlf. 46 30 46 35 - ael@spks.dk

WWW.SPKS.DK/ROSKILDE


