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I et efterår, hvor meget gik godt og noget mindre godt. Læs mere 
inde i bladet, hvor vi bl.a. fortæller om et nyt samarbejde mellem 
KFUM og en klub, som vi ellers ikke har det så godt med. Og om 
et dramatisk efterspil til træningslejrene først på året.
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KFUM skal samarbejde med 
FC Roskilde om centret, så nu 
kommer vi i seng med vores 
hovedfjende. 
Sportschefen forklarer hvorfor
Som vi har beskrevet det andre steder i 
dette blad, ser de sportslige resultater 
for efteråret 2017 ikke særligt gode ud 
og svarer i hvert fald ikke til de forvent-
ninger, vi startede sæsonen med.
Men det er et øjebliksbillede, der gerne 
skulle rettes op på efter vinterpausen.
Langt, langt vigtigere end et sådant øje-
bliksbillede er det, at KFUM’s Boldklub 
nu i den grad har sat sig på Danmarks-
kortet for talentudvikling i dansk fod-
bold. I begyndelsen af november fik vi 
sammen med FC Roskilde tildelt et at de 
nye Top Centre under Dansk Boldspil-
Union, der indvies kort efter nytår.
Centret omfatter årgangene U10, U11 og 
U12. De største talenter i disse årgange 
i lokalområdet skal én gang om ugen 

tilbydes specialtræning, og det kommer 
til at ske på Lillevang. Fysisk får centret 
nemlig hjemsted på KFUM, som er mo-
derklubben i denne sammenhæng, og 
DS-holdets cheftræner, Palle Olsen, skal 
være ny chef for Top Centret.

- I forløbet er det kommet frem, at DBU 
fremover vil køre alt sit talentarbejde 
med afsæt i Top Centrene. Også derfor 
forestår der nu et kæmpearbejde med at 
sørge for, at det center, vi bliver del af, 
får et kæmpe aftryk af KFUM, konstate-
rer sportschef Pierre Overgaard.
Han er gået forrest i arbejdet med at 
få Top Centret til Lillevang og kommer 
sammen med bl.a. Kim Andersen fra be-
styrelsen til at sidde i styregruppen for 
centret.

KAMELSLUGNING OG KOVENDING
Men nogle sidder sikkert med den tan-
ke, at KFUM’s ledelse har måttet sluge 

Nyt talentcenter under DBU
får hjemsted på Lillevang

et voldsomt stort antal kameler for at 
gå ind i et projekt sammen med FC Ros-
kilde.
Udtrykt meget kontant: Skal vi nu til at 
gå i seng med vores hovedfjende?
Sidste år ved samme tid gik vi markant i 
offensiven, her i bladet og i de lokale 
medier, med angreb mod det, som i 

realiteten er énmandsejet kommerciel 
virksomhed. Og som repræsenterer helt 
andre værdier end dem, som vi i KFUM 
forbinder med ”en rigtig fodboldklub”.
Rovfugle, kaldte vi FCR i disse spalter. 
Især forbi klubben fra den vestlige del 
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bladet (andre dele af lokalpressen har 

indtil nu været påfaldende tavse).

- Sagen får ikke lov til at dø, og derfor 

fortsætter vi kampen, også fordi der er 

kommunalvalg om et år. 

Garantien kommer fra KFUM’s sports-

chef, Pierre Overgaard. Og det er en 

garanti, som rækker videre end som så, 

da KFUM’s Boldklub slet ikke står alene 

i kampen mod “systemet”. Himmelev og 

Svogerslev valgte tidligere i år at trække 

sig ud af FC Roskilde og igen blive “rig-

tige fodboldklubber”. Nu står de sam-

men med os i denne vigtige sag, og de 

tre klubber har allerede holdt to møder, 

hvor de har drøftet fælles interesser.

- Vi har besluttet at sende et åbent 

brev til alle medlemmer af byrådet og 

af idrætsunionen i Roskilde. Og de tre 

klubber repræsenterer faktisk tre fjer-

dedele af alle aktive fodboldspillere i 

kommunen, forklarer Pierre. 

Sagen rummer mange elementer. I det 

seneste nummer af klubbladet doku-

menterede vi bl.a., hvorledes trænere 

og ledere  fra FC Roskilde fører sig frem 

som herremænd og som rovfugle 

i deres jagt på talenter til de-

res ungdomshold, primært 

de yngste årgange. Her har 

FCR(ovfugle) nemlig svært ved at stille 

slagkraftige hold, fordi de ikke som tid-

ligere kan håndplukke spillere fra Svo-

gerslev og Himmelev.

Men i Roskilde udvikles talenterne også 

gennem de talentklasser (T-klasser) på 

Himmelev Skole, hvor skolen i samar-

bejde med Team Danmark tilbyder spe-

cialtræning i skoletiden. 

FCR er nu med opbakning fra Elite- og 

Talentrådet ved at få gennemført, at 

når der er tale om fodbold, vil der frem-

over kun være adgang for elever, der til 

daglig træner i en klub med A- eller B-li-

cens. FCR har B-licens, mens kommunen 

m.fl. omhyggeligt ser bort fra, at KFUM 

i øjeblikket søger om og opfylder alle 

formelle krav til DBU’s T-licens. Denne 

licens matcher ifølge Pierre Overgaard 

fuldt ud B-licensen på ungdomssiden.

Selv om politikere fra De 

Radikale og Enhedslisten 

har rejst sagen med en 

meget kritisk tilgang, 

ventes de nye, kontroversielle regler for 

adgang til T-klasserne vedtaget på et 

møde i Skole- og Børneudvalget den 6. 

december.

KONKURRENCEFORVRIDNING

- Når alting lægges sammen, står vi 

med et billede af, at der virkelig prak-

tiseres en konkurrenceforvridning, som 

FCR profiterer af, og som går ud over 

alle andre, ikke kun fodbold, men også 

foreninger inden for andre sportsgrene. 

Skurken over alle skurke er Jens Müller, 

formand for Elite- og Talentrådet, både 

i den aktuelle sag, men også fordi han 

står som eksponent for en praksis, hvor 

FCR gennem årene er blevet tilført et 

Langt hen ad vejen er det op ad bakke, 

når KFUM og andre fodboldklubber skal 

kæmpe for deres rettigheder og kæmpe 

mod et system, hvor byens højest ran-

gerende klub, FC Roskilde, favoriseres 

af et politisk flertal i byrådet. Og ikke 

mindst af et Elite- og Talentråd, der age-

rer som politikernes og FC Roskildes 

forlængede arm.

Til gengæld må det betegnes som en tri-

umf, at sagen virkelig har vakt dønnin-

ger, efter at KFUM har bragt den frem i 

det seneste nummer af Finten og i Dag-

Fælles fodboldfront

Mod FCR(rovfugle)

Et lille udsnit af artikler og indlæg i 

Dagbladet i en sag, som optager det 

lokale fodboldmiljø i disse måneder 

og kan blive en ”varm kartoffel” op til 

næste års kommunalvalg.

Sådan så overskrifterne ud, 
da KFUM slog alarm sidste år
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siv fremtræden. Vi vil ikke blive ved med 
at stå som en bokser i ringhjørnet og 
tage mod det ene slag efter det andet, 
siger Pierre Overgaard. Som eksempel 
nævner han årgang ‘04 (U13). - Med kommunale tilskudskroner har 
FCR bygget et helt nyt hold op i denne 
årgang, og det er bl.a. sket ved at hente 
en træner hos KFUM, der så i øvrigt tog 
fire spillere med. Desværre taler vi om 
en træner, som havde været så kort tid 
på Lillevang, at han ikke havde nået at få 
KFUM-kulturen ind under huden. 

I sportschefens definition kan FC Roskil-
de karakteriseres som en enmands-ejet 
privat virksomhed, der drives med kom-
munalt tilskud. Og han tør godt sige, 
at KFUM’s tilbud til børnene rent fod-
boldfagligt sagtens kan matche, hvad 
FCR har at byde på. KFUM har således 
mindst to hold på alle årgange. 
Pierre Overgaard tilføjer, at KFUM de se-
neste sæsoner har satset massivt på at 
uddanne kvalificerede trænere til sine 
børne- og ungdomshold. På et år kan 
klubben typisk bruge 100.000 kr. på ud-

I KFUM’s Boldklub skal man i princip-
pet, som sportschef Pierre Overgaard 
udtrykker det, kunne spille fodbold fra 
vugge til grav.

Det kan ske på et niveau, der svarer til 
den enkeltes niveau og ambitioner, og 
i vores klub foregår det i et samspil 
mellem elite og bredde. Vi arbejder på 
at udvikle den enkelte spiller og på at 
skabe så gode resultater som muligt. 
Men som en helt naturlig ting tager vi 
også med åbne arme mod den dreng og 
de voksne, der ikke kan drive det til en 
plads på det bedste hold.
Inden for den overordnede filosofi har 
klubben de senere år skabt stadig bedre 
resultater. Toppen af kransekagen: Et 
førstehold, der for tredje sæson i træk 
rangerer i toppen af Danmarksserien, 
samt fem hold i ungdomsrækkerne, 
som DBU har rangeret i enten Øst1 eller 
Øst2 (tidligere 2. og 3. division).
-Når vi gør det så godt, er det naturligt, 
at KFUM’s resultater påkalder sig op-
mærksomhed i fodboldmiljøet. Derfor 
sker det ofte, at repræsentanter fra ek-
sempelvis FC Nordsjælland og HB Køge 
melder deres ankomst til ungdomskam-
pe. Det er helt naturligt, og ud over at 

de holder sig inden for reglerne for den 
slags, så gør de det på en meget hen-
synsfuld måde, forklarer sportschefen.HENSYNSFULDE KLUBBER – OG FCRI denne sammenhæng er der imidler-

tid én klub, som skiller sig ud, og ikke 
til den gode side: Divisionsklubben FC 
Roskilde, som nu mangler Himmelev og 
Svogerslev i fødekæden, efter at de to 
klubber trak sig fra overbygningen. Nu 
har FCR kun Roskilde Boldklub (RB) at 
rekruttere fra, og så må klubben kigge 
andre steder hen, når den i nogle ung-
domsårgange skal bygge et nyt hold op 
nærmest fra bunden. Det søgelys rettes 
nu mod KFUM.

- Vi oplever især en voldsom interesse 
for vores spillere i årgang ‘03 og ‘04, og 
det sker på en prangende og meget lidt 
elegant måde. Folkene fra FCR tropper 
op ude hos til træning og til kamp, og 
når de har parkeret, tager de deres jak-
ker af og ifører sig jakkerne med FCR-lo-
goet. Sådan promenerer de ude på side-
linjen, og de holder sig ikke tilbage fra 
at kontakte spillere og forældre uden 
om KFUM’s ledelse. Jeg forstår dem til 
dels, fordi de befinder sig i en vanskelig 
situation, men nu mener vi altså, det er 
på tide at reagere over for en så aggres-

KFUM har et stærkt tilbud til børn og unge 
– og det skal FC roskilde ikke ødelægge

Samarbejdet med Brøndby udbygges her i efteråret, og det vil give rigtig mange KFUM’ere 

mulighed for ekstra træning, på KFUM’s anlæg eller i Brøndby. Ved en tidligere lejlighed er 

det Brøndbys talent-kordinator, Kenneth Brogaard, der lærer fra sig på kunstgræsbanen.

TEMA
KFUM og FC Roskilde

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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af byen havde brudt både skrevne og 
uskrevne regler, når trænere og ledere 
dukkede op her på anlægget for at lokke 
ungdomsspillere til at skifte klub. ”Kri-
gen” fortsatte med FCR’s bestræbelser 
på at sætte sig på de såkaldte talentklas-
ser på Himmelev Skole, således at kun 
spillere fra 1. divisionsklubben skulle 
have adgang til klasserne. Et overgreb, 
som senere blev bremset.

Pierre Overgaard er godt klar over, at 
det kan opfattes som noget af en koven-
ding, når KFUM nu går sammen med FC 
Roskilde om et så prestigebetonet pro-
jekt som Top Centret.
- Altså for det første har jeg det princi-
pielt ikke særligt godt med, at børn på 
ni og ti år skal sættes i bås, som det sker 
på denne måde. Men det er altså DBU’s 
strategi, og hvis ikke vi havde fået cen-
tret sammen med FC Roskilde, var det 
gået til FCK, som bliver involveret i to 
andre af disse centre andre steder på 
Sjælland.
- Og der var ingen chance for, at KFUM 
kunne få centret alene?
- Nej, alene af økonomiske grunde ville 
det ikke være muligt. Meget generøst af 
DBU, så giver unionen ikke en krone til 
sine nye centre. Så KFUM og FCR skal 
dele økonomien og går derfor også 
sammen om at udarbejde en ansøgning 
om støtte til kommunen.

Pierre Overgaard understreger, at det 
ny samarbejde bestemt ikke skal ses 

som en slags de-
menti, direkte eller 
indirekte, af de an-
klager, som vi for et 
års tid siden rettede 
mod den ny samar-
bejdspartner (!).
- Vi holder fast ved, 
at vi er de bedste 
til talentudvikling i 

Roskilde, som han siger.
- Men nu har vi rakt FC Roskilde en lille-
finger. Hvad så, hvis de i virkeligheden 
går efter meget mere?
- Så må vi bruge hele armen for at mar-
kere os og vise, hvor stærke vi er her i 
klubben. Det ligger helt fast, at de ikke 
skal bruge Top Centret som afsæt til at 
tryne KFUM, understreger sportschefen.
Aftalen med DBU om at drive det ny Top 
Center gælder foreløbig for tre år. Der 
må højst optages 16 spillere på hver af 
de tre årgange, og hver årgang skal træ-
nes af en cheftræner og en assistent. De 
to klubber har de seneste uger arbejdet 
intenst på at få finde de rette folk til job-
bene, og måske er alle brikker faldet på 
plads, når dette blad udkommer.
Som ny chef for Top Center Roskilde må 
Palle Olsen ikke virke som træner i pro-
jektet, og de to klubber har i øvrigt fået 
dispensation, fordi Palle Olsen fortsæt-
ter i jobbet sin cheftræner for KFUM’s 
Danmarksseriehold resten af sæsonen.

MERE BRØNDBY
Hvis nogen tænker over, hvorvidt alt 
dette påvirker vores samarbejdsaftale 
med Brøndby, så har sportschefen sva-
ret klar:
- Tværtimod, fordi vi har benyttet lej-
ligheden til at forhandle nogle nye ting 
på plads med Brøndby, så vi får endnu 
mere kvalitet ud af samarbejdet. Det 
betyder eksempelvis, at vores T-træner, 
Jan Zirk, sammen med Christian Søren-
sen fra Brøndbys Masterclass efter nytår 
kommer til at træne regelmæssigt med 
KFUM’s årgange fra U10 til og med U13.
Derimod får alliancen med FC Roskilde 
konsekvenser for de sonderinger, KFUM 
har haft med Svogerslev og Himmelev 
- der i parentes bemærket har meget 
dårlige erfaringer med at samarbejde 
med FCR og derfor trak sig ud af denne 
overbygning.

PENSION   SUNDHEDSFORSIKRING   INVESTERING

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

Vi klarer §§’erne

Der er VARM MAD i klub-

huset hver torsdag til 
kr.�30,-

Tirsdag, torsdag og lørdag 

er der stor SALATBAR til 
kr.�20,-

grå 11

- Siden sidste vinter har vi haft samta-
ler med Svogerslev og Himmelev om at 
lave, ikke en overbygning, men fælles 
hold for årgangene U13 - U19 samt de 
bedste seniorhold. Men især Himmelev 
går rundt med mange ar på sjælen efter 
deres erfaringer med FCR. Derfor er et 

samarbejde med Himmelev i hvert fald 
dødt og begravet, og det samme gælder 
formentlig for Svogerslevs vedkommen-
de, slutter Pierre Overgaard.

Leon A.
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Tidligere KFUM’er blev et dyrt 
bekendtskab i rollen som rejse-
arrangør. Aftale om at betale 
mistede penge tilbage har han 
heller ikke overholdt
Det blev en dyr affære for KFUM’s Bold-
klub, at vi valgte at flytte sidste vinters 
træningslejre for de ældste ungdoms-
årgange og for DS-holdet fra Tyrkiet til 
Spanien. Og en affære, der nu skal finde 
sin afgørelse ved en domstol.
Med ultrakort varsel måtte førsteholdet 
aflyse sin træningslejr og i stedet allige-
vel rejse til Tyrkiet.

En sag, der nu ser ud til at få vidtræk-
kende konsekvenser, fordi der er rejst 
tiltale mod den mand, som stod for de 
to ture til Spanien.

OG hVEM TALER VI OM?
Bülent Görmez, tidligere førsteholds-
spiller og træner i KFUM, og de seneste 
år bosat i Málaga. Herfra lavede han 
aftalerne med KFUM samt Laursen Real-
skole i Aarhus og fodboldklubben VSK, 
der ligeledes er hjemmehørende i den 
jyske hovedstad.
Det skete gennem sit selskab, Young 
Travel. Et selskab, der formentlig kun 
har eksisteret på papiret.

De seneste år har KFUM taget til Tyrkiet 
på træningslejr i vinterpausen. Men på 
grund af de politiske forhold i landet 
valgte klubbens ledelse at se sig om ef-
ter andre græsgange, og valget faldt på 
Málaga-området i det sydlige Spanien.
- Vi havde set forholdene dernede, sagt 
god for det hele og selvfølgelig betalt 
for rejse og ophold, inden vi skulle af 

sted, fortæller KFUM’s sportschef, Pierre 
Overgaard.

IKKE BILLETTER TIL ALLE
I uge 8 tog U19 og U17 til Sydspanien, 
hvor de kunne konstatere, at store 
mængder regn havde sat græsbanerne 
under vand. Derfor blev det nødvendigt 
at finde kunstgræsbaner, som lå langt 
fra hotellet, således at der skulle bruges 
ekstra tid og ekstra penge på transport 
og leje af disse baner. DS-truppen skulle 
have base samme sted to uger senere, 
og derfor blev der også betalt leje af 
kunstgræsbaner til førsteholdet.

Umiddelbart før hjemrejsen i uge 8 fik 
KFUM’erne deres boarding cards til fly-
et, men kunne konstatere, at der mang-
lede en halv snes stykker.
- Vi fandt imidlertid en hjemrejse via 
Oslo samme weekend. Bülent havde 
ikke penge til at købe billetterne, og så 
valgte jeg at købe dem, også fordi de 
unge mennesker skulle hjem og i skole 
om mandagen.

Men sportschefen fandt noget tid sene-
re ud af, at han var kommet til at betale 
dyrt for sin assistance.
- Jeg har personligt mistet et anseligt be-
løb. Bülent havde nemlig stået ved siden 
af og åbenbart noteret sig tal og koder 
fra mit kort, da billeterne blev købt i 
stor hast på nettet, for udover pengene 
til billetter var der trukket på kortet af et 
spilleselskab i London. Det ligner unæg-
telig, at Bülent har satset på at vinde de 
penge på gambling, som han skyldte 
KFUM og de to andre steder, beretter 
Pierre Overgaard.
Han fik selvfølgelig sit kort spærret og 

Klubbens træningslejre i spanien
er nu en sag for retssystemet

indgik sammen med Laursens Realskole 
og VSK Aarhus en aftale med Bülent Gör-
mez om, at denne kunne betale sin gæld 
tilbage i månedlige afdrag. Bevidst sat 
ganske lavt ud fra en strategi om, at det 
så var realistisk at få pengene tilbage.

Dagen før DS-truppens planlagte afrejse 
til Málaga ringede Bülent Görmez med 
besked om, at rejsen ikke blev til noget. 
Selv om han har betalt for billetterne, 
sådan fortæller han, kan han ikke få bil-
letterne udstedt. Han garanterer sam-
tidig, at KFUM får pengene tilbage, når 
han selv kommer til penge.

”SNYDT AF MINE MAKKERE”
Takket være flere menneskers nærmest 
mirakuløse indsats lykkedes det som er-
statning at få sendt førsteholdet på træ-
ningslejr i Tyrkiet med afrejse samme 
weekend.
- Jeg er blevet snydt af mine makkere, 
har Bülent flere gange 
sagt som undskyld-
ning for, hvad der er 
sket. Der foreligger 
imidlertid ikke nogen 
dokumentation for, at 
disse makkere eksiste-
rer, og ingen af de tre 
parter har trods den 
indgåede aftale fået 
nogen af de tabte pen-
ge tilbage.

På det seneste har det 
været umuligt at få 
kontakt med Bülent 
Görmez, og i midten 
af november vidste 
ingen, hvor han op-
holder sig. Medmindre 
han selv giver sig til 
kende, bliver det myn-
dighedernes opgave at 
finde ud af det. Pen-

gene til Bülents ”selskab” er indbetalt 
på en bankkonto i Danmark, og derfor 
kommer sagen for en dansk domstol.
KFUM har med andre ord betalt for tre 
træningslejre og kun fået to for penge-
ne. ”Isoleret set” skønner Pierre Overga-
ard, at klubben har mistet 150.000 kr., 
mens det samlede krav fra de tre klub-
ber beløber sig til omkring en halv mil-
lion.
- Nu går vi så hele vejen i håb om at få 
vores penge tilbage, helt eller delvist. 
Systemet må finde ud af, hvorvidt det 
er muligt.
I begyndelsen af juni anmodede den ad-
vokat, der kører sagen for KFUM, Laur-
sen Realskole og VSK Aarhus, politiet 
om at efterforske sagen med påstand 
om muligt underslæb, bedrageri og 
mandatsvig.

Set i bagklogskabens lys mener Pierre 
Overgaard ikke, der kan være belæg 
for at sige, at alarmklokkerne skulle 

Trætte, men veltilfredse KFUM-
spillere i lufthavnen i en kaotisk 
weekend, hvor én rejse blev 
aflyst og en anden gennemført 
med ultrakort varsel
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Næste år vil KFUM og Dixie Burger 
gå endnu længere i samarbejdet. 
Og man planlægger ”massiv 
påvirkning” for at skaffe flere 
frivillige blandt klubbens 
medlemmer

KFUM’s Boldklub og Byggefonden, der 
driver Dixie Burger, opnåede et fint re-
sultat på årets Roskilde Festival.

Som det tegnede i midten af november, 
ville KFUM’s to spanske madhuse give et 
samlet overskud på 215.000 kr., mens 
folkene bag Dixie Burger har tjent næ-
sten 700.000 kr.

Det er penge, som i høj grad kommer 
børn og unge i klubben til gavn. Men 
alligevel hænger der en truende skygge 
over årets resultat, lyder det fra Byg-
gefondens Arne Nielsen og fra KFUM’s 
festivalchef, Jan Themsen.

Det er de stadig større udfordringer 
med at skaffe nok frivillige, som truer 
hele fundamentet for indsatsen på fe-
stivalen. Udfordringer, som vi i øvrigt 
deler med alle andre aktører. Også selv 
om der i alt, med rigtigt mange medar-
bejdere udefra, var næsten 700 frivillige 
i sving.

- Vi skal simpelthen have iværksat en 
massiv påvirkning af klubbens medlem-
mer, hvor vi får forklaret dem værdien 
og betydningen af at arbejde som frivil-
lig på festivalen, siger Arne Nielsen.

Han tilføjer og understreger, at det-
te står for hans egen regning:  - I den  

sammenhæng bør 
vi overveje, om 
klubben skal bede 
hver enkelt år-
gang om at stille 
et bestemt antal 
frivillige.

KFUM manglede omkring 30 for at be-
sætte vagterne, mens der var tale om 
tre gange så mange hos Dixie Burger. 
Nu lykkedes det så alligevel at skabe et 
godt resultat. Men resultatet havde væ-
ret endnu bedre med det nødvendige 
antal frivillige, og desuden betyder de 
manglende ressourcer, at medarbejdere 
på alle niveauer risikerer at blive slidt 
ned og derfor helt mister lysten til at 
fortsætte.

Vi skal altså have flere hænder i gang 
på festivalen. De seneste mange år har 
KFUM oplevet en markant fremgang i 
antallet af aktive medlemmer, men det 
er tilsyneladende kun i begrænset om-
fang, at forældre, trænere og ledere til 
de mange nye også yder en indsats på 
festivalen.

- Det er jo et spørgsmål om, på hvilket 
niveau klubben kan fungere sportsligt. 
Hvis man lægger de krævede 32 timer 
på festivalen, yder man et vigtigt bi-
drag til, at ens børn får mulighed for at 
komme ud til spændende turneringer 
og stævner, understreger Arne Nielsen.

Han stiller tingene således op: Klubben 
har over 500 aktive, og foretager man 
et samlet regnestykke, hvori trænere, 
ledere og nære familiemedlemmer ind-
går, kommer vi nok op på en ”brutto-

Fint resultat på festivalen - men det kan
slet ikke køre uden flere frivillige

ROSKILDES STØRSTE BYGGEVAREHUS  - 15.000 m2 MED 120.000 VARENUMRE I SORTIMENT

ROSKILDE

have ringet, efter hvad der 
skete under den første træ-
ningslejr for U19 og U17 i 
Málaga.
- Hotellet var supergodt, 
og vi havde konstateret, at 
der var betalt for de kunst-
græsbaner, vi var med ude 
at finde, ligesom Bülent 
havde præsenteret os for 
policen på en spansk rejse-
forsikring. Desuden havde 
vi på daværende tidspunkt 
betalt for rejse, ophold og 
træning i Spanien, svarer 
sportschefen.

Leon A.

•  41 år. Havde som aktiv to perioder i KFUM 
og spillede 122 førsteholdskampe i perioden 
1996 - 2002. Lavede 17 mål som midtbane- 
og kantspiller.

•  Spillede også i Ølstykke, Glostrup og  
Svogerslev.

• Første station som træner: RSFK i Roskilde.

•  Kom tilbage til KFUM i 2009 som træner for 
klubbens tredjehold i serie 4. Overtog senere 
U15 (årgang ’98). Stoppede i klubben, da han 
i begyndelsen af 2014 bosatte sig i Spanien. 

Bülent Görmez - Fakta
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rigtigt godt, som det også var tilfældet 
med morgenmaden med æg og bacon. 
Vi solgte også mere vin og især mere 
kaffe end året forinden, mens vi havde 
fravalgt øl på grund af den meget be-
skedne avance, forklarer Themsen.

Det giver indlysende logistiske fordele 
og bidrager samtidig til at holde udgif-
terne nede, at alle funktioner nu er sam-
let i og omkring Apollo, hvilket også har 
gjort det muligt at få langt bedre styr på 
ind- og udlevering af varer.

- Sidste dag satte vi retterne ned fra 65 
til 40 kr. og fik stort set intet tilbage. 
Hellere tjene lidt mindre på varerne i 
slutfasen end ligge inde med noget, 
som du før eller siden skal smide ud, og 

som desuden indvirker negativt på re-
sultatet, understreger Themsen.

I erkendelse af udfordringerne med at 
skaffe nok frivillige har styregrupperne 
for KFUM og for Dixie Burger i de sene-
ste måneder arbejdet med nye model-
ler for indsatsen på Roskilde Festival. 
Tre forskellige modeller har været i spil 
i forhandlingerne med festivalens le-
delse, og måske foreligger der en afkla-
ring, når dette blad kommer på gaden.

- Men vores første prioritet er ét fælles 
telt, som skal rumme Dixie Burger og en 
spansk madbod, slutter Jan Themsen og 
Arne Nielsen.

Leon A.

trup” på mellem 700 og 800. Heraf var 
25 pct. aktive på festivalen i år. Hvis det 
antal kunne øges til 35 - 40 pct., ville 
alle vagter og servicefunktioner være 
besat, og det allervigtigste: Så kunne vi 
generere væsentligt flere penge til fod-
bolden i KFUM.

I år drev KFUM to spanske madboder, 
én i Apollo-området og den anden, hvor 
den tidligere Agora J i mange år havde 
sin placering i den sydlige del af cam-
pingområdet. 
Dixie Burger var for første gang flyttet 
væk fra Indre Plads og lå som nabo til 
madboden i Apollo.

- Her havde vi så et fælles område for 
medarbejderne, og her var også Boldts 

Bar placeret. Synenergi-effekten var fin, 
og vi kunne deles om en række omkost-
ninger, men der er fortsat plads til for-
bedringer, siger Jan Themsen fra KFUM.

NYE MODELLER I SPIL
I forhold til det skuffende resultat i 2016 
forbedrede KFUM sit festival-resultat 
med 300.000 kr, og det endda med en 
bod færre. Desuden hører de gamle 
kasseterminaler fortiden til, da der ikke 
længere kan betales kontant, og den 
overgang er forløbet uden nævnevær-
dige problemer.

- Ud over de to risretter og en vege-
tarret havde vi kylling i karry, som vi 
kunne lave med nogle af de ingredi-
enser, vi brugte i forvejen. Det solgte 

Bemærk det tørre græs, som efter få dage 
blev til en mudderpøl.
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Aldrig er en vinterpause
kommet mere belejligt
Cheftræner Palle Olsen tror på, 
at KFUM også spiller i Danmarks-
serien i næste sæson. hvor han 
stadigvæk vil være på KFUM, men 
ikke som førsteholdets træner
Palle Olsen er glad for, at efterårssæso-
nen for KFUM’s Danmarksseriehold slut-
tede den første lørdag i november.
- Med fire nederlag på stribe var vi hav-
net i en ond spiral af den type, der har 
det med at ramme hold i den tunge 
ende af tabellen. Vinterpausen kom be-
lejligt, for havde vi spillet yderligere fire 
kampe, tror jeg også, at vi havde tabt 
dem, siger cheftræneren.

Da Fintens udsendte møder ham i klub-
huset, er afslutningen på første turne-
ringshalvdel kommet på afstand. Men 
bestemt ikke så meget på afstand, at 
det ikke fylder meget i systemet hos en 
træner, der indledte sin anden periode i 
KFUM i 2010. De første syv sæsoner her-
efter bød alle på en oprykning eller en 
placering blandt de fire bedste i rækken.
Nu ligger der en helt anden opgave og 
venter, når træningen i genoptages i ja-
nuar.
- Vi får noget af et bjerg at bestige, og 
for mig som en træner med et hjerte, 
der i den grad banker for denne klub, 
så skal vi simpelthen have besteget det 

Palle Olsen i færd med at notere, hvor 
mange point hans hold skal bruge for 
at redde livet i Danmarksserien

bjerg. Opgaven er bestemt ikke nem, og 
hvis det lykkes for os at blive i rækken, 
bør det nærmest fejres som en opryk-
ning, mener træneren.

Hvad gik der så galt i efteråret 2017?
Det er der ikke noget entydigt svar på, 
for havde der været det, ville det næppe 
have set så galt ud. Men set i bagklog-
skabens lys må Palle Olsen i dag erken-
de, at truppen nok ikke var så stærk, 
som han troede før sæsonstarten. Sam-
tidig vejer det også tungere, end han 
havde forestillet sig, at Anders Palle og 
Jacob Andersen indstillede karrieren her 
i sommer.

BØDKER KOMMER TILBAGE
- De to stod for en vindermentalitet, 
som vi har savnet i efteråret. Dertil 
kommer også Lars Nielsens langvarige 
skadespause samt det ærgerlige i, at 
Henrik Bødker på grund af skader og 
sygdom kun har været på banen i fem 
kampe. Men jeg har en tyrkertro på, at 
Bødker kommer 100 pct. i orden i løbet 

af vinterpausen. Og han VIL tilbage, kan 
jeg mærke på ham, han ser det som en 
katastrofe, hvis KFUM skulle rykke ud.

I disse uger går Palle Olsens bestræ-
belser først og fremmest på at bevare 
stammen af rutinerede spillere, som 
han har arbejdet med i flere sæsoner. 
Enkelte marginalspillere kan være på 
vej væk, men i et efterår med kun tre 
sejre i 14 kampe var der heldigvis også 
lyspunkter.
Her fremhæver træneren specielt Daniel 
Holst, førsteårssenior, der har gjort det 
fint som back og midtbanespiller, samt 
Jonathan Sloth, der ligesom Holst spil-
lede ynglingefodbold i sidste sæson, og 
gjorde en god figur, da han kom ind i 
efterårets sidste turneringskamp.
- Vi kigger os selvfølgelig også omkring 
efter mulige forstærkninger, men må 
erkende, at for mange spillere med kva-
litet vil det næppe være så attraktivt at 
skifte til et hold, der ligger sidst i Dan-
marksserien.
Under alle omstændigheder bliver det 
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Dem kunne vi ikke 
være foruden

voldsomt vigtigt at komme godt fra 
start til foråret. Men det kræver faktisk 
noget af en ”nyskabelse”, for i de sene-
ste fire sæsoner, der ellers alle er endt 
med fine placeringer, fik KFUM et meget 
beskedent udbytte af de første kampe 
efter vinterpausen.

VÆGT PÅ FYSIKKEN
- Jamen selvfølgelig skal vi have ændret 
den statistik, der er simpelthen ingen 
vej udenom. Meget af det arbejde, der 
skal gøres, kommer til at dreje sig om 
det mentale, om igen at få noget tro, 
håb og power ind i truppen. Desuden 
vil det blive en opstart med meget vægt 
på fysikken, men selvfølgelig doseret 
med omtanke og ud fra, at der går over 
to måneder fra første træning til første 
turneringskamp. Vi kommer også til at 
spille færre træningskampe end tidlige-
re, i stedet vil de pågældende dage blive 
brugt på Lillevang til at træne bestemte 
elementer, lyder det fra cheftræneren.
Når vi når dertil, bliver det uden Lennart 
Kragh, der har valgt at stoppe som as-
sistenttræner.
- Lennart er en dygtig træner, og jeg 
ærgrer mig over den måde, det er sket 
på. Men i stedet får jeg Glenn Lorentzen 
som højre hånd. Det er jeg rigtigt godt 
tilfreds med, for Glenn har prøvet det 
før, han kender spillerne og taler deres 
sprog, siger Palle Olsen.
Forhåbentlig sker det ikke inden da, 

men han regner med, at i værste fald 
tre-fire stamspillere måske finder an-
dre græsgange til sommer. Hvis det 
sker, står KFUM med en noget decime-
ret trup. Når et nyt hold herefter skal 
bygges op, er der så ikke større chancer 
for at få en sådan proces til at lykkes i 
Sjællandssserien? Udvikler unge spillere 
sig ikke bedre i en række, hvor de kan 
regne med at vinde syv ud af 10 kampe 
end i den højere række, hvor de risike-
rer at tabe ni ud af ti?
- Jeg kan godt følge argumentet, men 
alligevel klart nej. Man siger altid, at det 
er sværere at skulle rykke op i en række 
end at blive i rækken, og for klubbens 
selvforståelse vil det være frygteligt, 
hvis vi rykker ud. Jeg vil være stolt, 
hvis jeg i den nuværende situation kan 
være med til at sikre eksistensen i Dan-
marksserien. Jeg kunne selv have kastet 
håndklædet, og KFUM’s ledelse kunne 
have ræsonneret, at nu ville det vist 
være godt med noget ny inspiration på 
trænerposten. Og jeg er helt med på, at 
hvis vi kommer skidt fra start til foråret, 
så ligger den løsning da lige for, siger 
Palle Olsen.

DOBBELTJOB
På den lidt længere bane ser han meget 
frem til arbejdet som sportslig chef for 
det ny Top Center, der skal ligge på Lil-
levang og fungere i et samarbejde mel-
lem KFUM og FC Roskilde. Her kommer 

han efter planen til at dobbelt-jobbe i et 
halvt år, inden en ny førsteholdstræner 
tiltræder.
- Det projekt tegner spændende. Jeg sy-
nes, det er et godt stykke arbejde, vores 
sportschef har lavet her, og jeg synes, 
det er fint, at vi skal samarbejde med 
FCR. Nu skal der udpeges en cheftræ-
ner og en assistent for hver af de tre år-
gange, det handler om. Formelt set skal 
jeg ikke stå for træningen, men alligevel 
vil jeg jævnligt være med på trænings-
banen og anvende mine kompetencer, 
hvor der kan blive brug for det.

I sine mange år som træner betegner 
Palle Olsen sin tid i Brønshøj som den 
største sportslige succes. Men han un-

derstreger, at intet overgår den kultur, 
han oplever, hver gang han kommer i 
KFUM. Det er derfor også tanken, at han 
skal inddrages i træningen af bestemte 
børnehold, når man får fundet frem til 
en model for, hvordan det kan ske.
- Det bliver da en udfordring, at jeg 
ikke længere står med ansvaret for et 
bestemt hold og skal ud til kamp hver 
weekend. Men lad os nu se. Foreløbig 
er der sat tre år af til projektet med et 
Top Center, og som jeg fornemmer det 
her og nu, er jeg ikke mæt med at træne 
et seniorhold på et vist niveau, så lad 
os se, hvad der sker, slutter Palle Olsen.

Leon A.



KFUM har benyttet 21 spillere 
på sit Danmarksseriehold i ef-
teråret 2017. Af dem var fem 
debutanter: Lasse Frendrup, 
Nicolai Nielsen, Stephen Hen-
riksen, Andreas Wihlborg og 
Jonathan Sloth.

Hvis vi udvider denne liste til 
at omfatte hele kalenderåret, 
har i alt 32 spillere optrådt på 
førsteholdet i turnerings- og 
pokalkampe i 2017.

KFUM sluttede efteråret med 
at tabe de sidste fire kampe. 
Første gang det er sket, siden 
Palle Olsen vendte tilbage til 
klubben som træner i somme-
ren 2010.

Navne og scoringer i denne 
statistik har ikke flyttet sig 
meget i det seneste år, fordi 
der ikke laves nær så mange 
mål på det tidligere så an-
grebsivrige og målsøgende 
mandskab som tidligere. I de 
tre første sæsoner siden op-
rykningen endte i alt kun syv 
ud af 78 turneringskampe 
uden scoringer. I perioden fra 
foråret 2016 til det følgende 
forår nettede holdet i 27 kam-
pe i træk. I de 14 kampe i ef-
teråret 2017 forlod KFUM ba-
nen seks gange uden at score.

Da Jacob Andersen indstillede karrieren 
efter otte sæsoner på KFUM’s bedste 
hold, forsvandt også de seneste års mest 
scorende spiller. 88 mål nåede han som 
angriber og midtbanespiller. Af de nuvæ-
rende førsteholdsspillere har Morten Jør-
gensen scoret flest, nemlig 40, efterfulgt 
af Henrik Bødker med 28 og Emil Ølvang 
med 26.

Mico Elvig og Daniel Holst indkasserede 
begge røde kort i et par af de seneste 
efterårskampe. Udvisningerne vejer 
tungt i DBU’s statistik, hvor gule og røde 
kort registreres på en særlig pointskala. 
Her ligger KFUM midt i rækken med 195 
point. Listen ”toppes” af Avedøre med 
320 point foran AB Tårnby med 271. De 
to klubber har fået henholdsvis fem og 
fire røde kort. Mest fair spillende mand-
skab: Virum-Sorgenfri med 97 point. Som 
de eneste hold har Virum og Odsherred 
undgået udvisninger i første turnerings-
halvdel.

14 kampe med kun tre sejre, to uafgjorte 
og nederlag for resten. Målscore: 15-30. 
I enhver henseende den dårligste halv-
sæson af de ni, klubben har spillet siden 
oprykningen til denne række i sommeren 
2013. Men tankevækkende, at de tre sej-
re er hentet mod de klubber, der sluttede 
efteråret som nr. ét, to og fire.

Nicolai Nielsen var mest scorende med 
fem fuldtræffere - som han allerede var 
noteret for efter de første otte af efter-
årets 14 kampe. Kun to andre lavede 
mere end ét mål i efteråret: Jakob Spar-
holt tre (ét frispark, ét på straffe) og Mor-
ten Jørgensen med to pletskud.

NOTER OMKRING DANMARKSSERIEN
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Morten Jørgensen - mest 
scorende på det nuværende 
KFUM-hold

Algade 42, 4000 Roskilde - optique.dk - Tlf: 4634 1234
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En gruppe ældre medlemmer har sat sig 
sammen for at få revideret og opdate-
ret, hvad der er sket i KFUMs Boldklub 
fra 1980’erne og frem til i dag.
Gruppen består af Jørgen Lundgreen, 
Kurt Skjoldby, Børge Karlsen, Tommy Al-
leshauge og Paul Jørn Larsen.

Vi har i oktober og november holdt to 
møder. Vi vil prøve et samle gamle og 
nye medlemmer engang om måneden, 
og dette vil der komme nærmere infor-
mation om via hjemmesiden og i Finten.

Udvalget har bl.a. sat sig det mål at søge 
efter gammelt materiale omkring klub-
ben. Vi er naturligvis åbne for det, hvis 
flere personer skulle have lyst til at del-
tage i dette arbejde, det vil være meget 
velkomment.
Vi arbejder i øjeblikket med at samle 
materiale fra årene efter KFUM’s 50 års 
jubilæum, altså fra de seneste 38 år. Vi 
er absolut modtagelige for gamle scrap-
bøger, som vi så vil bearbejde på bedste 
vis.
Desuden er vi interesseret i gamle smal-
film, som vi vil overspille til DVD og se-
nere lægge på vores hjemmeside. 

På møde nummer to kunne vi fastslå, at 
det allerede er lykkedes at få samlet 22 
scrapbøger, men vi vil gerne have flere. 
Vi fik desuden flere gamle smalfilm af 
Kurt og Paul Jørn, men vi ved, at der fin-
des flere. Vi har også indhentet en del 
materiale fra klubbens tidligere formand 
Mogens Rasmussen. 

Indtil videre har vi en fast mødedag i 
klubhuset kl 10. den første mandag i 
hver måned. 

Såfremt I har spørgsmål eller materiale, 
som I gerne vil af med, kan I kontakte ét 
af udvalgets medlemmer: 
Paul Jørn Larsen, telefon 50983937
mail: bodil-paul@larsen.dk
Tommy Alleshauge, telefon 21456117
mail: alleshauge@privat.dk 
Børge Karlsen, telefon 40742085
mail: borgekarlsen@godmail.dk
Jørgen Lundgreen, 
mail: alstanlu@mail.com
Kurt Skjoldby,
mail: loneogkurt@skjoldby.com

Med venlig hilsen til alle
Paul Jørn Larsen

Nyt udvalg vil have styr på 
KFUMs historie 

Sportschef Pierre Overgaard og T-træ-
ner Jan Zirk har de seneste uger finpud-
set skemaet, der laves for samtlige spil-
lere i klubben fra årgang U10 til og med 
de to bedste seniorhold.

På kortet skal løbende registreres, hvor 
den enkelte spiller befinder sig i sin ud-
vikling i forhold til, hvad der forventes 
af ham. Og det vil blive noteret, hvad 
spilleren især skal arbejde med for at 
blive endnu bedre.

- Vi prøver det for at skabe noget konti-
nuitet, og derfor noterer vi bl.a., hvilke 
basiskrav vi stiller til at spille pladsen 
som 6’er på de enkelte årgange. Det be-
tyder dog ikke, at klubben dikterer no-
gen bestemt spillestil. Det er fortsat op 
til den enkelte træner, forklarer Jan Zirk.

KFUM-Kortet vil ikke kun komme til at 
handle om fodbold. Det skal også regi-
strere sociale kompetencer samt følge 
den enkelte spillers skolegang og ud-
dannelse.

Nyskabelse: 
KFUM-kortet

ehogson.dk

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.

Med virkning fra 2018 introducerer klubben et udviklingsskema, 
som får navnet KFUM-Kortet.

Sammen bygger vi profeSSionelt
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perne kunne justeres i løbet af de fem 
dage, som fodboldskolen varer.

Med fuldt hus, omkring 90 tilmeldte, 
fik fodboldskolens første udgave mas-
ser af roser fra børnene og deres for-
ældre. KFUM håber på, at de vil sprede 
det gode budskab, og disse spillere har 
allerede fået brev med besked om, at 
hvis de betaler inden nytår, får de ga-
ranti for en plads på næste sommers 
fodboldskole.
Ellers er prisen den samme som i 2017: 
1995 kr. for fem dages træning, spille-
dragt, frokost og frugt.

- Vi får aldrig nogen sinde en omtale 
med en pr-værdi som den, del Bosque 
gav os med sit besøg i klubben i februar. 
Derfor skal vi selvfølgelig også tænke i 

andre måder at sprede budskabet på. 
Det vil vi bl.a. gøre i forbindelse med 
Salgsbutikken Cup i januar, siger Pierre 
Overgaard.

Klubben vil samtidig arbejde hårdt på 
at forbedre økonomien i projektet. Ro-
sende omtale og masser af positiv kritik 
er både fint og nødvendigt, men betaler 
ingen regninger.
- Hvis vi igen får alle de deltagere, der 
kan være, og hvis vi får solgt de spon-
sorater, vi planlægger, er der mulighed 
for, at vi kan lave et overskud på fod-
boldskolen. Hvis ikke, risikerer vi i vær-
ste fald et betydeligt underskud, kon-
staterer sportschefen.

Leon A.
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Clean Up v/Henrik Eriksen
Nymarks Vænge 12
4000 Roskilde

Clean Up
RENgøRiNg

KFUM fik overvældende succes med sin 
spanske fodboldskole sidste sommer, 
og ledelsen har derfor valgt, også at 
sætte de spanske fodboldlækkerier på 
menukortet til næste år.

Det bliver i uge 31, at Lillevang får be-
søg af trænerne fra legenden Vicente 
del Bosques fodboldakademi, og tilbud-
det gælder årgangene 2003-10.

Styregruppen har evalueret forløbet fra 
i år og derfor besluttet at justere indhol-
det på nogle punkter, fortæller sports-

chef Pierre Overgaard.
Det betyder, at tilbuddet også rummer 
decideret målmandstræning, således at 
de unge keepere får specialtræning en 
time hver formiddag. Resten af tiden 
skal de være med i den tekniske træ-
ning, og det giver selvfølgelig masser 
af mening, fordi vore dages målmænd 
også skal kunne agere som en ekstra 
forsvarsspiller og som dén, der ofte 
sætter gang i omstillingerne.

De yngste årgange vil blive inddelt i 
mindre grupper, og desuden skal grup-

KFUM gentager 
spansk succes

Den tidligere spanske landstræner Vicente del Bosque flankeret af to af 
sine trænere, Pau Albertí og Pau Gómez, under pressemødet på Lillevang.
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FORÆLDREFORENINGEN
i Roskilde KFUM - er med til 

at styrke Ungdomsafdelingen
også de aller mindste...

Tilmeld dig til formand:
Christina Jørgensen

Telf. 4636 5627
eller kasserer:

Christina Kristiansen
Telf. 4635 4679

Dårligt nok er udesæsonen sluttet, før 
børnefodbolden er i gang igen.
De mindste årgange, U5 - U7, er startet 
indendørs på Hedegårdenes Skole, hvor 
der trænes lørdag formiddag.
For U8 - U10 fortsættes med vintertræ-
ning udendørs hver onsdag og lørdag 
formiddag indendørs på Østervangsko-
len. U8 - U10 deltager i DBU Sjællands 
vinterturnering frem til marts 2018.
Alle hold i børnefodbolden har også 
tilmeldt sig til indendørs stævner hele 
vinteren, hvor de ældste skal deltage i 
vor egen Salgsbutikken Cup lige efter 
årsskiftet.

NYT FRA BØRNESPORTSChEFEN
· Der er i efterårets løb holdt to møder 
med børnetrænerne, hvor man har drøf-
tet det videre arbejde med at styrke ud-
viklingen af spillere og trænere.
· Ny årgang 2013 (U5) er startet op ef-
ter sommerferien med fin tilslutning til 
træningen.
· Fredagstræningen med områdets bør-
nehaver fortsætter hver fredag formid-
dag frem til jul under ledelse af Jakob 

Bay-Nielsen. Det er en fornøjelse at 
overvære børnenes engagement og 
glæde.
· Efter sommerferien er LTC træning med 
Brøndby startet for årgang U9 - U10 - og 
U11. Dette tiltag fortsætter en gang om 
måneden frem til udgangen af marts.
· Årgang U8 (2010) har holdt forældre-
møde, hvor trænerne fortalte om arbej-
det i årgangen. Årgangen har desuden 
fået stor tilgang her i efteråret og tæller 
nu godt 40 spillere. Trænerstaben er ud-
videt, og Bettina Majland er tiltrådt som 
årgangsansvarlig.
· Årgang U9 (2009) har ligeledes holdt 
forældremøde, hvor klubbens målsæt-
ning blev forelagt. Årgangen har også 
fået en tilgang og tæller nu godt 20 
spillere. Desværre har træner David 
Juhl valgt at stoppe trænergerningen i 
KFUM, hvorfor der skal findes en ny as-
sistenttræner.

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

Fokus på børnefodbolden

Mange af KFUM’s børnehold 
deltager i vinterens løb i inden-
dørs stævner. Her er et hold 
glade U7-drenge fotograferet i 
Rødovre

Traditionen tro står KFUM 
umiddelbart efter årsskiftet som 
arrangør af indendørs stævnet 
Salgsbutikken Cup (tidligere ABC 
Cup)

Det foregår i Roskilde Kongrescenter i 
den første weekend i januar, hvor kam-
pene afvikles i fem haller fra lørdag 
morgen til søndag aften. Der spilles i 
otte årgange, og turneringsledelsen, 
hvis medlemmer kommer fra klubbens 
børne- og ungdomsafdeling, forventer 
som de seneste år, at over 200 hold vil 
tilmelde sig til et stævne, som regnes 

for ét af de mest attraktive herhjemme. 
Bl.a. i kraft af de mange fine præmier til 
en samlet værdi af over 100.000 kr.
Fristen for tilmelding slutter kort før jul.
- I midten af november så det fint ud 
med tilmeldinger, også selv om vi har 
fået konkurrence fra Farum, der arran-
gerer et stævne i samme weekend, for-
tæller Claus Bondo Johansen fra turne-
ringsledelsen.
KFUM skal bruge 100 frivillige til Salgs-
butikken Cup. De kommer bl.a. til at sid-
de ved dommerbordene og virke som 
dommere. 

For yderligere oplysninger tjek 
www.salgsbutikkencup.dk
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Vi har i sæsonen 2017 deltaget med fem 
hold, fordelt på fire rækker.
Vi har tabt lidt af pusten i Veteran og 
Superveteran rækkerne grundet mange 
skader undervejs. vi spillere bliver jo æl-
dre, men skidt med det, godt at andre 
klubber også kommer til fadet og kan 
tage del i festlighederne.
For vores hold i Old Master og Grand 
Old Master har det været et godt år, da 
vi vandt begge rækker.
Især Grand Old master har været aldeles 
suveræne i år. Holdet har præsteret at 

gå ubesejret igennem turneringen med 
lutter sejre. 
SÅ STORT TILLYKKE med det.
Det går godt i REOS’ regi , idet der snart 
satses på at oprette en en ny række for 
spillere i gruppen +70 år senest i 2020. 
Undersøgelser viser jo, at de gamle 
drenge har godt af at træne og hygge 
sig på denne måde.

Paul Jørn Larsen

Info og begivenheder til kalenderen

Juletræssalg

Bankospil i klubhuset

Generalforsamling

REOS i 2017

Tingklubben

Forældreforeningen

Som de seneste mange år er det også 
denne gang U19, som står for salget af 
juletræer på KFUM. Pengene vil gå til en 
træningslejr i 2018.

Salget foregår på følgende dage:
Lørdag  d. 2. december
Søndag  d. 3. december
Lørdag  d. 9. december
Søndag  d. 10. december
Lørdag  d. 16. december
Søndag  d. 17. december 
Lørdag  d. 23. december

Alle disse dage kan du købe dit juletræ 
i tidsrummet kl. 10 - 15.

Desuden kan det ske tirsdag 
d. 19. december kl. 18-20. 
Denne aften er der også bankospil på 
førstesalen fra kl. 19.00.

Så kom og køb dit 
juletræ på KFUM 
og støt vores 
U19 hold!

Katrine / Paul

Forældreforeningen holder bankospil i klub-
huset hver tirsdag kl. 19.00, og det sker 
helt frem til den 19. december. 
Mød op og få et par hyggelige timer og måske 
også en gevinst med hjem.

Med venlig hilsen
Forældreforeningen

ì KFUM s̀ Boldklub, Roskilde
Der indkaldes hermed til klubbens 
generalforsamling
Tirsdag den 27. februar 2018 
kl. 19.00 i klubhuset på Snebærvej.

Dagsorden iflg. klubbens vedtægter.

Med venlig hilsen
Allan Markussen (formand)

Der indkaldes hermed til Tingsamling i 
klubhuset på 1. sal
TORSDAG D. 18. JANUAR 2018 
KL. 19.00
Dagsorden iflg. Tingklubbens vedtæg-
ter. Efter tingsamlingen serveres den 
traditionelle gang forloren skildpadde 
med tilbehør og derefter kaffe.

Vi håber at se rigtig mange medlem-
mer denne aften ( der skulle ikke være 
sportsarrangementer, der kan konkur-
rere denne aften), så kom bare ud af 
busken.

Med venlig hilsen
Paul Jørn Larsen (præsident)

Der indkaldes hermed til generalfor-
samling i Forældreforeningen
ONSDAG DEN 24. JANUAR 2018 kl. 
19.00 i klubhuset på Snebærvej.
Dagsorden iflg. Forældreforeningens 
vedtægter. Der serveres kaffe/te og 
kage som vanligt.

Det ville glæde bestyrelsen meget at se 
flere møde op denne aften, det er jo net-
op JERES BØRN, vi hvert år giver støtte 
til ture og lignende. Så derfor mød op 
og giv os opbakning til vores arbejde.

Med venlig hilsen
Forældreforeningens bestyrelse
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Kort fortalt…

Dixieburgers formand, Arne Nielsen, 
var i lokal-tv, hvor han fortalte om de 
mange ting klubben havde fået glæ-
de af, bl. a. førstesalen, som har givet 
et meget bedre klubliv. 
TV-stationen havde samtidig testet 
en række andre boder, hvor fem unge 
studerende satte tænderne i de for-
skellige burgere. Alle var rigtig gode, 
men vores udgave blev fremhævet 
som klart den bedste.

På vores opvisningsbane har vi i sam-
arbejde med kommunen fået lagt et 
nyt græstæppe foran målene, hvor 
der ellers altid er bare pletter. Græs-
tæppet er en kombination af natur-
græs og kunstgræs, og er med succes 
blevet anvendt i Brøndby. 
Vi har selv betalt halvdelen af belø-
bet og håber naturligvis, at pengene 
er givet godt ud.

KFUM’s tidligere førsteholdsspiller 
Christian Taylor er udpeget til at stå 
i spidsen for en ny afdeling for pige- 
og kvindefodbold i FC Nordsjælland.

Som det også har været tilfældet 
tidligere, er der før vinterperioden 
etableret mobilhegn omkring bold-
containerne og for enden af bane 2 
ved kunstgræsbanen. Desuden er der 
sat afspærringssnor langs grusstien. I 
håb om, at spillere og andre benytter 
grusstien. På den måde kan vi skåne 
græsbanerne i vinterperioden, så der 
ikke opstår en sti, der vil være svær 
at få gjort ok til forårssæsonen.

Vores kioskmand, Michael Møller, 
var igen manden bag et fortræffeligt 
klubarrangement. For tredje gang fik 
han stablet et flot vinarrangement 
på benene samt et helt overdådigt 
madbord med diverse oste, frikadel-
ler frugt og meget, meget mere. Det 
var Michaels kone, Anita, der stod for 
dette.
Der er endnu et arrangement i klub-
huset før jul, idet købmanden invite-
rer hele klubben på gløgg og æble-
skiver søndag den 17. december fra 
kl. 11-13. Så bare mød op, og så kan 
du i øvrigt den dag købe juletræer, 
som vores U- 19 hold sælger.

KS

"Skovpavillonen", som holdet også kal-
des, har været meget aktiv her i efter-
året og fået udrettet en masse ting, ikke 
mindst med en god støtte fra Stark. 
Først og fremmest har holdet fået opsat 
et rigtig godt lys på vores streetbane. 
Det er virkelig godt, og banen benyttes 
flittigt, også her i den mørke tid.
På den store lysbane har holdet opsat en 
lang bande ud mod motorvejen. Formå-
let er at holde granulatet inde på banen, 
og holde de mange blade fra de store 
træer uden for banen. Jørgen Lundgreen 
og Ole Albertsen har stået for denne op-
sætning.
Holdet er i øjeblikket ved at tage mål af 
et lysanlæg til brug ved banen der ligger 
langs Lilleputhuset. I øjeblikket er pro-
jektet til høring i kommunen.

Lys over land - og især 
over streetbanen.

På kunstgræsbanen langs hegnet ud 
mod motorvejen er der nu opsat stol-
per og lavet en lang bande.
Formålet med dette er at holde granu-
laten fra banen inde hos os selv når 
der fejes og ryddes sne, men også for 
at holde en del af de mange blade fra 
træerne på den rigtige side af hegnet.

Stor aktivitet på lørdagsholdet

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

Vi har igen mistet nogle personer 
med tilknytning til klubben. Vor man-
geårige gode sponsor Preben” Skrald” 
Nielsen blev pludselig ramt af et hjer-
testop i en alt for tidlig alder. Preben 
fulgte klubben tæt, og i klubbens 
svære økonomiske år var han ofte på 
pletten med et tilskud. Hans søn, Gre-
gers, der i en kort periode spillede i 
klubben, fører firmaet videre.

Vores gartnerpige fra kommunen, 
Conny Mailund, der i mange år pas-
sede anlægget på KFUM og også stod 
for opkridtningen her samt i Him-
melev, Vindinge og Vor Frue, blev li-
geledes ramt af hjertestop, kun kort 
tid efter at hun var gået på pension.
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Du ser måske KFUM’s førstehold træne. 
Eller måske ser du kampene. Du har 
måske endda dine helt egne favoritter 
blandt spillerne. Hvis du spiller Football 
Manager 2018, er det nu muligt at finde 
spillerne og købe dem til den anden fa-
voritklub.

Er fodbold  din hobby, og spiller du bare 
lidt computer, er Football Manager  umu-
ligt at komme uden om. Spillet har siden 
1990erne i time- og dagevis bundet fod-
boldelskere til computerskærmen, hvor 
de har udlevet drømmen at træne deres 
favorithold til storhed.

Nu er den nyeste udgave 
af spillet, Football Mana-
ger 2018, landet, og her 
er KFUMs førstehold ble-
vet digitaliseret, så alle 
spillerne nu optræder 
med deres rigtige navn, 
position og kvaliteter.

Førsteholdet er blevet virtuelt KFUM’s førsteholdsspillere som ”virtuelle skærmtrolde”

Karsten Hald Jacobsen og 
Christian ”Kopi” Frederiksen 
fra KFUM’s serie 5-hold er 
krøbet i ly for regnen, men 
udnytter tiden til at forsøge 
at styre klubbens spillere 
mod storhed i Football 
Manager 2018.

NOK SE, MEN IKKE SPILLE
Men når nu spillere, spillerdragter, træ-
nere og enkelte u19-spillere er blevet 
lagt ind,  hvad kan man så bruge det til? 
Det korte svar er, at man kan købe spil-
lerne – for man kan ikke sådan lige spil-
le med Roskilde KFUM, da holdet  ligger 
i Danmarksserien, og spillet kun giver 
adgang til at spille med klubber ned til 
og med 2. division.

- Du kan bruge de spillere, du kender fra 
Lillevang. Når du har valgt en klub, kan 
du for eksempel gå ind på Jakob Spar-
holt og anmode om at skrive kontrakt. 
Det kunne du ikke tidligere. Klubben var 
i spillet, men spillerne var ikke de rig-
tige, siger Lars Bødker, som er en garvet 
manager både virtuelt og på ”sidstehol-
det” (serie 5).
- Det er en sjov gimmick, siger han.
Lars Bødker bruger hundredvis af timer 
på spillet hvert år, og han har tidligere 
ført KFUM til Danmarksmesterskabet i 
en tidligere udgave. Men det var, før op-
dateringen af klubben var gennemført, 
og derfor med nogle tilfældige spillere, 
som spillet selv havde genereret. Derfor 
mener han, det er forfriskende, at spil-
lerne nu bærer de rigtige navne.
- Det er jo det at se de rigtige spillere, 

der er sjovt for os i og omkring klubben, 
siger han.

LIDT PR OG EN DEL BESVÆR
Klubbens sportschef, Pierre Overga-
ard, fortæller, at det hovedsageligt er 
besværligt at klubben skal være med 
i Football Manager 2018. Direkte ad-
spurgt om, hvad klubben får ud af det, 
svarer han ”Ikke en skid!”.

- Leon Andersen, medarbejder  på Fin-
ten og frivillig i klubben, har brugt en  
masse tid på det. Og jeg håber, det er 
godt for sporten, at man går længere 
ned i rækkerne og viser holdene, som er 
der. Men for os er det bare besværligt, 
siger han og henviser til, at klubben har 
brugt masser af tid på at samle og vide-
regive data.

Lars Lund, som bor i Korsør, bruger 
også en masse tid på frivilligt at ind-
samle dataene fra fem-seks forskellige 
danske klubber. 
Han mener at det for mange i klubben 
er spændende at kunne følge klubben i 
spillet, men mener ikke, at klubben nød-
vendigvis får tonsvis af omtale ved at 
være til stede i spillet.
- Omtalen på grund af spillet, den er må-
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KFUM’s Boldklub, Roskilde
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4000 Roskilde
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FØRSTE hJEMMEKAMP I 
DANMARKSSERIEN I 2018
Lørdag 24. marts kl 13.30:
KFUM – Birkerød

ANDRE BEGIVENhEDER:
Søndag d. 17. dec kl. 11 - 13
Kiosken byder alle på gløgg, jule-
skiver og andre lækkerier. Og vi 
ønsker hinanden en rigtigt glæ-
delig jul

Torsdag d. 18. januar kl. 19:
Tingsamling i Tingklubben

Onsdag d. 24. januar kl. 19:
Generalforsamling i 
Forældreforeningen

Tirsdag d. 27. februar kl. 19:
Generalforsamling 
KFUM’s Boldklub
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ske begrænset. Hvis du er ude blandt 
spillerne, synes de jo nok, det er skide 
sjovt, siger Lars Lund. 

Pierre Overgaard håber, at arbejdet al-
ligevel betaler sig:
- Jeg tænker udelukkende PR-værdien. 
Der er måske to, der synes det er sjovt, 
en tredje, der synes det er fedt, og en 
fjerde, der mener det er sejt at spille 
med førsteholdets spillere, og det er jo 
også en del af PR-værdien, siger han.
- Det var netop på grund af PR-værdien 
vi valgte at være med. Vi kan ikke måle 
værdien af det endnu, og vi må lade det 
køre lidt længere, før vi kan. Vi må se, 
hvad det giver af reaktioner rundt om-
kring. Personligt er jeg ikke optimistisk. 
Det bliver målt derfra, og så finder vi ud 
af, om vi vil være med senere, forklarer 
han.

KAN BLIVE TRODS NEDRYKNING
Da det er muligt at spille med holdene i 
2. division og op, kan man, hvis KFUM 
rykker op i spillet, spille med klubben 
fra spillets anden sæson.

Hvis man derimod kigger på, hvad der 
foregår på virkelighedens grønsvær, 
ser mulighederne for, at klubben bliver 
spilbar i den næste udgave af Football 
Manager, umiddelbart  sværere ud. Ros-
kilde KFUM ligger sidst i Danmarksserie-
puljen, og hvis holdet rykker ned, hed-
der den Sjællandsserien. 
Men Lars Lund forklarer, at Roskilde 
KFUM ikke ryger ud af spillets kommen-
de versioner af den grund.
- De hold, som vi har en god connection 
med, dropper vi ikke. Vi har lidt ekstra 
fokus på at holde fast i dem og få opda-
teret trupperne. Når de ikke er oppe i 2. 
division, så er de fortsat en del af spil-
lets pokalturnering, som kun lader de 
klubber, som er genereret med rigtige 
spillere, deltage. Mange serieklubber 
og klubber længere oppe i rækkerne er 

ikke oprettet i spillet, og derfor bliver 
de klubber, som der er data på,  prio-
riteret i spillet. KFUM vil stadig poppe 
op i pokalen, fordi vi har data på dem, 
og man vil stadig kunne finde spillerne, 
forklarer han.
- Så selv om de rykker ned, bliver der 
stadig holdt fast i at holde truppen op-
dateret i Football Manager, siger Lars 
Lund.

Søren Schaadt Larsen (tekst og fotos)

FAKTABOKS:
Sådan kommer du til at spille 
FM18 med Roskilde KFUM

For overhovedet at kunne se KFUMs 
trup, skal du starte spillet med den 
store database i den danske liga, 
hvor du tilvælger puljerne i Dan-
marksserien.
Derudover forklarer Lars Lund, at 
det er muligt at spille med Roskilde 
KFUM, hvis man ”snyder” en smule. 
Det er lidt avanceret, men i Steam-
programmet kan man under fanen 
”Bibliotek” gå ind i ”Værktøjer”, hvor 
man kan hente ”Football Manager 
2018 Editor”, hvor man kan skifte et 
af de nuværende hold i 2. division 
ud med Roskilde KFUM og på den 
måde få lov at spille med holdet. 
ADVARSEL: Arbejde i editoren kræ-
ver omtanke, da forkerte ændringer 
kan få spillet til at crashe.
Hvis du er en virkeligt garvet bru-
ger af editoren, fortæller Lars Lund, 
at det også er muligt at oprette hele 
Danmarksserien.
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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
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