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Vores formand redegør i sin klumme for, hvorledes bl.a. 
pladsproblemer og stadig højere rangeringer betyder, at KFUM 
ikke længere kan vedkende sig at være ”en klub for alle”. 
Læs mere inde i bladet, hvor vi også fortæller, at vores klub 
nu har rundet 600 medlemmer. Stigningen skyldes næsten 
udelukkende stor tilgang af børn og unge.
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Børn og unge strømmer til KFUM 

Overordnet set spiller færre børn og 
unge fodbold i klubberne under DBU 
Sjælland. Det viser medlemstallene for 
2017, som Danmarks Idrætsforbund har 
opgjort.  

Det samlede medlemstal er faldet 
fra godt 88.000 til godt 86.000. 

Hvad der måske giver størst anled-
ning til bekymring, er de seneste års 
markante fald blandt de yngste årgan-

Der bliver stadig flere blandt de yngste 
årgange i KFUM, og de går til sagen med 

energi og humør

Metalvej 7, 1., 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

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

200

300

400

500

600

700

800

200

300

400

500

600

700

800

Det samlede 
medlemstal

Medlemmer 
under 19 år

ge. Således var der i gruppen af drenge 
under 12 år et fald på 1350 spillere fra 
2016 til året efter.  

Men heldigvis rummer opgørelsen 
også positive tal. Det gælder nemlig for 
Roskilde KFUM, idet vi fortsætter de se-
neste års massive medlemsfremgang og 
formentlig for første gang nogen sinde 
har rundet 600 aktive. En fremgang, 
som vi stort set udelukkende henter 
blandt børn og unge. 

Den seneste opgørelse omfatter 363 
klubber på Sjælland, og KFUM’s Bold-
klub rangerer denne gang som nummer 
37, fire pladser efter RB 06. Himmelev-
Veddelev er kommunens suverænt stør-
ste klub med lidt over 1000 medlemmer.  

Kurven her gengiver udviklingen i KFUM 
de seneste 10 år.
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- Resultat er ikke gjort endeligt op. Men 
resultatet ligner umiddelbart det bed-
ste nogen sinde, siger Arne Nielsen fra 
KFUM Festival. 

Navnet er betegnelsen for den æn-
dring i organisationen, der blev gen-
nemført ved fusionen mellem Bygge-
fondens Dixieburger og KFUM’s spanske 
madboder.  

I praksis udmøntede samarbejdet 
sig i ét stort madtelt, som dels rum-
mede Dixieburger, dels en madbod, der 
serverede morgenmad. Altså slut med 
de spanske risretter. 

- Vi har solgt godt og vel 50.000 

burgere, en stigning på næsten 50 pct. 
i forhold til året forinden, beretter Arne 
Nielsen.  

Blandt KFUM’s medlemmer i styre-
gruppen for KFUM Festival er Jan Them-
sen. Også han erklærer sig tilfreds med 
resultatet og den del, der omfatter sal-
get af morgenmad. 

- Noget tyder på, at det har givet 
samme omsætning som sidste års to 
spanske madboder tilsammen, fortæller 
Themsen.  

Han har stor ros til overs for den 
indsats, som de 430 frivillige ydede. 

- De har virkeligt givet den en skalle 
ud over alle grænser. Det vil vi gerne 
sige tak for, når vi inviterer til festival-
fest i klubhuset den 29. september, si-
ger han. 

I årets sidste nummer af Finten for-
tæller vi mere udførligt om resultatet på 
festivalen - og om planerne for 2019. 

Måske alle tiders bedste KFUM-festival

tiLmeLd dig VoRes 
nYhedsbReV og få de 
lokale nyheder hver dag 
www.roskildeavis.dk

-og føLg os på facebook

Grønningen 12 • 4130 Viby Sj. 
tlf. 46140600 •www.cp.dk

Clean Up v/Henrik Eriksen
Nymarks Vænge 12
4000 Roskilde

Clean Up
RENgøRiNg

INDUSTRIVEJ 19 H 
4000 ROSKILDE  ·  TLF.: 4675 4490

ROSKILDE@AUTO-G.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.

Køen foran dixie Burger siger 
rigtigt meget om det resultat, 
som KFUM regner med at få ud af 
indsatsen på dette års roskilde 
Festival. 
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Det var Stefan Håkansson selv, som gav 
sine spillere i DS-truppen en træningsfri 
om tirsdagen, tre dage efter sæsonens 
anden turneringskamp. 

- Vi havde været i gang fem uger 
uden pause, tre gange om ugen og med 
kamp i weekenden. Vi havde trænet hår-
dere og længere, end spillerne er vant 
til. Det rykkede hos rigtigt mange, men 
var også svært for nogle, der døjede 
med fysiske skavanker. Derfor skulle vi 
være opmærksomme på at undgå ska-
der i denne fase, fortæller den ny chef-
træner. 

Og så var der også en anden bag-
tanke: Den ekstra fridag skulle give 
ekstra sult og motivation til torsdagens 
træning og til den efterfølgende turne-
ringskamp. Den resulterede i en sikker 
3-0 sejr over Ishøj, så det kunne unæg-

telig se ud, som om missionen lykkedes. 
I hele foråret har Stefan Håkansson 

gået i en slags venteposition i klubben. 
Han trænede KFUM’s U15-hold i den 
seneste sæson, men allerede i februar 
stod det fast, at han skulle efterfølge 
Palle Olsen og stå i spidsen for klubbens 
højest rangerende mandskab. 

- Jeg har dermed haft en lang pe-
riode, hvor jeg kunne forberede mig 
på jobbet. I den periode har jeg kunnet 
afprøve forskellige øvelser og taktiske 
indslag. 

Det stod fast, at Håkansson skulle 
overtage det bedste seniorhold, også 

hvis det rykkede ned i Sjællandsserien. 
Han var blandt tilskuerne, da eksisten-
sen i Danmarksserien blev sikret med 
en sejr over Fredensborg efter forlænget 
spilletid, så det var vel en lettet træner, 
som tog hjem fra Glostrup den aften? 

- Jeg havde forberedt mig på begge 
scenarier, og der er ingen tvivl om, at 
de mest lettede, det var dem, som stod 
midt i det. Men jeg er da godt tilfreds 
med, at det fortsat hedder Danmarksse-
rien. Her finder du mere kvalitet og et 
højere niveau end en række lavere, og 
det betyder, at du kan stille flere krav til 
spillerne, forklarer han. 

I en vis forstand fik den ny træ-
ner altså ”foræret” et hold, som fort-
sat optræder i landets fjerdebedste 
række. Men det var en foræring med 
rigtigt mange udfordringer. Når 16 af 
28 kampe i sæsonen forinden er endt 
med nederlag, efterlader det skrammer, 
der ikke forsvinder på knap en måneds 
sommerpause. Dertil kom, at flere spil-
lere efter pausen ikke mødte op i den 
bedste form, fordi de det meste af for-
året var småskadede og derfor kun træ-
nede i begrænset omfang.

BEDRE TRÆNINGSMILJØ 
- Altså var det op ad bakke fra star-
ten, hvor min opgave også bestod i at 
få spillerne rystet sammen og skabt en 
god stemning. Som udgangspunkt er du 
aldrig bedre end den seneste kamp. Det 
mentale underskud ligger stadig ikke 
langt væk, og derfor skal substansen 
stå sin prøve i det øjeblik, hvor vi får 
lidt modgang og måske taber to kampe 
i træk, tilføjer cheftræneren. 

Han har et klart ønske om at skabe, 
hvad han kalder et bedre træningsmiljø, 
hvor fremmødet er højt og indstillingen 
seriøs. Og ikke mindst, at holdet spiller 
bedre fodbold, end vi har set på det se-
neste, hvor dagsordenen først og frem-
mest handlede om overlevelse i rækken. 

Og hvad forstår træneren så ved 

bedre fodbold? 
- Vi vil gerne have bolden, spille 

fremad og spille offensivt. Men det be-
høver ikke ligefrem at være sådan ro-
mantisk, for jeg ønsker også at se fight 
og se spillerne gå igennem ild og vand 
for at komme først på bolden, for at vin-
de kampene. Og så skal det alt sammen 
være baseret på kvalitet og på fælles af-
taler, som alle kender. 

Det er vigtigt for Stefan Håkansson, 
at han som træner har udstukket en klar 
linje om, hvor han vil hen med holdet. 

- Det skal være synligt og tilgæn-
geligt. med krav til den enkelte og med 
øvelser, som altid rummer et fokus. Jeg 
vil se fart og intensitet til træning, og 

Stefan Håkansson – måske i færd med at 
stille uret til en vellykket sæson?

Skrammerne 
ikke langt væk
Men nu handler det igen 
om at spille god fodbold

Stefan Håkansson forberedte sig på 
jobbet som cheftræner i danmarks-
serien, mens han trænede KFUM’s 
U15-hold. ”Spillerne har taget mit 
budskab til sig, og de flytter sig i den 
rigtige retning”

FAKTA: STEFAN HÅKANSSON

• Alder: 37. 

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

• Karriere som spiller (udvalgte):  
AB, Brønshøj, Brøndby, Kalundborg, 
Svebølle og Holbæk. 

• Trænerjob (udvalgte): Spillende as-
sistenttræner for Svebølle i 2. divi-
sion. 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. Fra sommeren 2018 cheftræner 
for KFUM’s mandskab i Danmarks-
serien.

• Civilt: Bor i Holbæk. Gift med  
Pernille, og sammen har de en dreng 
og en pige. Desuden en storebror, 
som er Pernilles søn. Arbejder som 
sportsmanager i firmaet Fun Learning 
Games.



Side 8 Side 9

varM Mad i klubhuset 

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

er der stor SalaTBar til 
kr.�25,-

Algade 42, 4000 Roskilde - optique.dk - Tlf: 4634 1234
www.crelectric.dk Roskilde 4675 3050 
Hedehusene 4656 0254  Gadstrup 4619 0888

jeg vil se, at spillerne har hjertet med. 
Heldigvis fornemmer jeg helt klart, at 
de har taget budskabet til sig, og at de 
flytter sig i den rigtige retning. Det er 
også vigtigt, at spillerne nyder at spille 
fodbold. Lørdagens kamp skal være et 
højdepunkt, de ser frem til hele ugen. 

Håkansson karakteriserer sig selv 
som en træner, der er meget struktu-
reret anlagt, og som reflekterer meget 
over taktiske løsninger. 

- Men de skal have et formål, der 

hele tiden læner sig op ad de sportslige 
målsætninger, og selvfølgelig skal der 
også være plads til kreativitet, under-
streger han.

DE UNGE SKAL HAVE CHANCEN 
Cheftræneren ser gode muligheder i det 
samarbejde, der er etableret, også i træ-
ningen, mellem DS-holdet, det hold af 
ungseniorer, som repræsenterer KFUM i 
serie 2, og U19-holdet. I foråret har han 
også gået og kigget de unge spillere ud, 

der kunne komme på tale, og i starten 
af efteråret betød det således debut til 
bl.a. angriberen Gustav Skov Hansen, 
nyoprykket yngling, og til 17-årige Ci-
lius Træden. 

- Man skal turde kaste de unge spil-
lere i ilden. Banke det ind i hovedet på 
dem, at de godt kan, og stille krav til 
dem, men samtidig give dem masser af 
støtte og forklare dem, at de ikke må 
lade sig skræmme af de fejl, som de 
kommer til at begå. 

I øvrigt er han vældigt godt tilfreds 
med, at han i den tilbagevendte Luka 
Dumic fik en frontløber med topscorer-
potentiale i truppen. - Ud over sin næse 
for mål er han fysisk stærk, hurtig og 
teknisk god. 

Når det gælder om at lukke af i den 
modsatte ende, har tilgangen af rutine-
rede Nicolai Høgh betydet vældigt me-
get. - Nicolai skaber ro med sin rutine 
og overblik i spillet, og også med sin 
måde at kommunikere på, lyder træne-
rens skudsmål.  

Stefan Håkansson er ”arveligt bela-
stet” som spiller og træner. Hans far, Bo 
Håkansson, tog i slutningen af 1960’erne 
turen fra Sverige til Danmark, hvor han 
to år i træk blev dansk mester med B 
1903. Senere førte ”Bosse” bl.a. Holbæk 
i to pokalfinaler, og det var med Holbæk 
som base, at interessen for fodbold blev 

ført videre i næste generation. 
- Jeg og min bror, Niklas, var fra en 

tidlig alder præget af min fars engage-
ment, vi blev trænet af ham, og vi har 
hørt så meget om ham gennem andre. 

I en alder af 25 pådrog den yng-
ste bror sig en korsbåndsskade og gik 
i gang med træneruddannelsen for at 
lære noget nyt og ligesom have noget 
andet i baghånden. 

- Jo ældre, man bliver, jo mere be-
gynder man at kigge på forskellige ting 
i spillet, og jo klogere bliver man på fod-
bold. Så helt naturligt, at jeg fortsatte 
ad den vej efter at være stoppet som ak-
tiv, beretter Stefan Håkansson. 
Vejen til KFUM gik via fælles bekendte af 
klubben, og det førte til en dialog med 
sportschef Pierre Overgaard. 

- I første omgang var det mit mål 
at træne et seniorhold, men jeg havde 
absolut intet imod at træne på ungd-
omsniveau. I løbet af det år, hvor jeg 
arbejdede med U15, fik jeg afprøvet en 
masse ting med et materiale, hvor det 
handler om udvikling, udvikling og at-
ter udvikling. 

- Men vel også resultater, når holdet 
trods alt er rangeret i en Østrække? 

- Jo, men når du får udvikling på et 
hold, så kommer resultaterne også. I 
øvrigt skulle vi lige finde hinanden, af-
stemme forventningerne og få blikket 

Truppen, som den så ud til én af efterårets hjemmekampe i Danmarksserien: 
Bagest fra venstre fysioterapeut Louise G. Gregersen, holdleder Peter ”Bæver” Hansen, Jakob 
Sparholt, Mico Elvig, Nicolai Høgh, Micki Kold Nagel, Luka Dumic, Christoffer Blond, Jonathan 
Sloth, Rasmus Lundberg, cheftræner Stefan Håkansson og trænerassistent Jan Zirk. 
Forrest fra venstre: Elton Amisse, Cilius Træden, Mads Pfeiffer, Marc Lyster, Nicolai Ulrik, 
Morten Jørgensen, Emil Ølvang og Gustav Skov Hansen.
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for, i hvilken retning det hele skulle 
gå. Således blev det en sæson, som 
var præget af, at drengene ville det 
rigtigt gerne. 

Stefan Håkansson indgik en tre-
årig kontrakt med KFUM, da han til-
trådte i klubben i sommeren 2017.  

Han glider konsekvent af på 
spørgsmålet, når han bliver spurgt om 
en målsætning, altså placeringsmæs-
sigt, for sæsonen i Danmarksserien. 

Vi forsøger alligevel og antyder, at 
en placering i den bedste halvdel må-
ske kunne være et realistisk mål. Men 
her er træneren ikke til at hugge eller 
stikke i, det må stå for Fintens egen 
regning. 

- Efter de tre første kampe kunne 
jeg se, at vi taktisk, spillemæssigt og 
konditionsmæssigt var, hvor vi skulle 
være. Jeg ser gerne, at vi bliver mere ef-
fektive foran mål, og at vi får skærpet 
de tekniske færdigheder. Men i løbet af 
september kommer vi til at møde hold 
som B 1908, FA 2000 og Odsherred, og 
da vil vi have et bedre billede af, hvor vi 
egentlig står, siger cheftræneren.

FOKUSPUNKT: BØRN OG UNGE 
Han arbejder med Jan Zirk som assistent 
på en aftale, der gælder frem til vinter-
pausen. Zirk, tidligere træner for første-
holdet i Sjællandsserien, er også klub-
bens T+ træner og har således nok at se 
til med flere andre hverv i KFUM. 

- Vi må se, hvilken løsning vi heref-
ter finder frem til. Der var sonderinger 
og samtaler med emner udefra som as-
sistent, og delvist er det nok min skyld, 
at de ikke førte til noget. Jeg er nemlig 

meget kræsen og vil kun samarbejde 
med en fagligt kompetent træner, der 
selv kan træne med og også give mig 
modspil.  

Stefan Håkansson har i øvrigt meget 
godt at sige om livet på Lillevang. 

- Jeg ser meget positivt på det sam-
menhold og det klubliv, som man finder 
her. Der er altid hjælp at hente og man-
ge gode klubfolk, der gerne vil være 
med og snakke.  

- Er der også noget, som du synes, 
kan forbedres? 

- Som absolut fokuspunkt bør man 
have træningen af børn og unge, det er 
de spillere, som KFUM skal leve af frem-
over. Fagligt skal trænerne klædes på, 
så klubben kan tilbyde kvalificeret træ-
ning helt nede fra U6. Når jeg hører, at 
der her er gjort meget de seneste år, må 
jeg bare sige, at der fortsat er plads til 
forbedringer, slutter Stefan Håkansson. 

Leon A. 

Fin premiere...

Luka Dumic Nicolai Høgh

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

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

Vi klarer §§’erne
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I sommerpausen var der tilgang af flere 
nye spillere. Blandt dem kan nævnes 
tilbagevendte Luka Dumic samt den 
rutinerede forsvarer Nicolai Høgh, der 
ligesom Dumic spillede i Greve i sidste 
sæson. Også Josef Fakhry er tilbage i 
KFUM, mens angriberen Patrick Peter-
sen er kommet fra Kalundborg.

Der har de seneste sæsoner været så meget 
stabilitet og kontinuitet i KFUM’s førsteholds-
trup, at jubilæer og høje kampantal ikke læn-
gere er en sjældenhed. Her i efteråret kan Mor-
ten Jørgensen således runde sin kamp nr. 150, 
og både Mico Elvig og Marc Lyster har kurs mod 
samme tal. Micki Kold Nagel er blevet hyldet for 
sin kamp nr. 100, som han spillede i sæsonpre-
mieren mod Ledøje-Smørum.

Mod Fredensborg spillede 23-årige Øl-
vang sin førsteholdskamp nr. 173. Hvis 
han undgår skader og karantæner i 
denne sæson, kan han få blomster og 
pæne ord for sin kamp nr. 200 i den sid-
ste kamp i juni. Én eller to pokalkampe i 
foråret kan også komme til at tælle med 
i regnskabet.

For Lars Nielsens vedkommende var playoff-
kampen mod Fredensborg den sidste i karri-
eren. I sommerpausen har vi også sagt farvel 
til bl.a. Gustav Vind Rasmussen, der er tilbage 
i FC Roskilde, Joakim Dam (Hørsholm-Usserød), 
Frederik Sommer (Frederikssund) og Yaqoob 
Butt (Greve).

18-årige Semih Turan havde en 
minderig eftermiddag den sid-
ste lørdag i august. Han star-
tede på bænken i DS-kampen i 
Allerød og havde været på ba-
nen i syv minutter, da han mod 
slutningen af opgøret lavede et 
rigtigt energimål. Det ændrede 
stillingen til 4-0, og KFUM vandt 
4-1. Bagefter fortsatte Semih og 
Cilius Træden, der blev skiftet 
ind på samme tidspunkt, i eks-
presfart tilbage til Lillevang, 
hvor de blev en del af serie 
2-holdet i kampen mod Lejre. 
KFUM gentog her sejrscifrene 
4-1, og Semih Turan lavede hol-
dets tredje mål.

I den netop overståede sæson 
så det meget længe ud til, at 
Nicolai Nielsen – som ikke læn-
gere er i klubben – skulle blive 
topscorer med de fem mål, han 
lavede i sæsonens otte første 
DS-kampe. Men i slutfasen blev 
han overhalet af Emil Ølvang, 
der scorede i den sidste ordi-
nære turneringskamp og lavede 
begge målene, da KFUM med en 
2-1 sejr over Fredensborg efter 
forlængelse sikrede sig endnu 
en sæson i denne række.

Også flere af KFUM’s egne 
og unge spillere gør sig 
gældende i truppen. Såle-
des kan nævnes, at angri-
beren Gustav Skov Hansen 
kom ind i den første kamp 
mod Ledøje-Smørum, hvor 
han fremtvang det straf-
fespark, der gav holdet 
uafgjort. I 2-0 sejren på 
Unions bane en uge se-
nere serverede han et fint 
indlæg, som Luka Dumic 
headede i nettet, og Gu-
stav lavede sit første mål 
i rækken, da KFUM i tredje 
runde besejrede Ishøj 3-0.

noTer oMKring danMarKSSerien Jublende KFUM’ere takker vores tilskuere for 
støtten i sidste sæsons playoff-kamp
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veteraner blev kaldt til, mens 
flere af de yngste viste lovende 
potentiale i noget kaotisk forløb 

- Jeg havde det ofte sådan, at når det 
bankede på døren til omklædningsrum-
met, tænkte jeg, gad vide hvem vi nu 
skal have med....  

Omstændighederne taget i betragt-
ning er det meget logisk, at bl.a. det-
te billede dukker op i erindringen, når 
Daniel Barfod skal prøve at genkalde, 
hvordan foråret 2018 forløb for KFUM’s 
næstbedste seniorhold. 

Og disse omstændigheder var vir-
kelig meget specielle. I efteråret havde 
Iben Green Madsen med kort varsel 
endnu engang accepteret rollen som 
”brandslukker” og afløst Mark Donnelly. 
Før vinterpausen havde holdet forbed-
ret sin position og lå lige over nedryk-
ningsstregen.  

Men de følgende uger begyndte 
tingene stille og roligt at smuldre. En 
lille håndfuld flyttede til København og 
kunne ikke længere afse tiden, og an-
dre flyttede tilbage til de omegnsklub-
ber, de kom fra for at spille på et første-
hold. I et eller andet omfang handlede 
det måske også om den tidligere luftede 
utilfredshed over, at der i KFUM bliver 
gjort for lidt for det mandskab, der er 
rangeret som klubbens næstbedste. 

I slutningen af januar mødte Daniel 
Barfod op til træningen som eneste an-
detholdsspiller og var naturligt nok me-
get usikker på, hvad de følgende uger 
og måneder skulle bringe.  

Set gennem de briller, som klubbens 
ledelse og sportschef Pierre Overgaard 
bærer, handlede det nu, groft sagt, om 

at skrabe et hold sammen, der kunne 
sikre klubben en plads i serie 2.  

- Et vigtigt led i hele det fremtidi-
ge udviklingsarbejde i senior- og ung-
domsafdelingen er etableringen af et 
ungseniorhold, der bliver vores andet-
hold, og hvor U 19-spillere og nyopryk-
kede seniorer skal skoles til at spille 
seniorfodbold. I et vist omfang blev vi 
nødt til at aktivere den plan, da vi skulle 
have genrejst vores serie 2-hold, fortæl-
ler sportschefen.  

ÅNDEN I KFUM 
Således lykkedes det med hiv og sving 
at få skrabet et hold sammen til årets 
første turneringskamp, på udebane 
mod Undløse. Et hold, der også fik ”til-
gang” af en håndfuld tidligere og for 
længst pensionerede førsteholdsspil-
lere. Nu var det hele ånden i KFUM, der 
skulle på banen!  

Ånden, og hvad der ellers blev mo-
biliseret, rakte desværre ikke til ret me-
get. KFUM tabte 1-6 i forårspremieren, 
og Jakob Bay-Nielsen blev fritaget fra sit 
job som træner. Med meget kort varsel 
blev en ny nødplan sat i værk, og den 
gav førsteholdets træner, Palle Olsen, 
en hovedrolle.  

- Jeg måtte love sportschefen at 
tage ejerskab og få sat et 2. hold til hver 
weekend, ligesom jeg skulle stå for hol-
det i de kampe, hvor jeg havde mulig-
hed for det, fortæller Palle Olsen.  

Det må siges, at missionen lykke-
des. KFUM supplerede de 16 point fra 
første turneringshalvdel med hele 22 i 
foråret, så holdet sluttede rækken på 
tredjepladsen, kun overgået af opryk-
kerne Holbæk United og Fårevejle.  

En anden nøgleperson i ”rednings-
aktionen” blev Henrik Lund, som er midt 
i ’40’erne og hed Jørgensen til efternavn, 
da han for en halv snes år siden spillede 
afskedskamp på KFUM’s førstehold. Han 
stod for holdet, når cheftræneren var 
forhindret, og fungerede med sin rutine 
og sine taktiske anvisninger som det 
ene omdrejningspunkt på banen.  

Det andet var 24-årige Daniel Bar-
fod, der i løbet af foråret skulle komme 
til at spille sammen med ikke færre end 
38 forskellige holdkammerater. 

- Det blev en væsentlig del af min 
rolle at støtte de skiftende U19-spillere, 
som kom med på holdet, og forklare 
dem, at de ikke skulle lade sig gå på 
af fejl, for fejl laver vi alle sammen. Og 
så fik de at vide, hvor vigtigt det er at 
snakke, for på den måde gør vi hinan-
den bedre, også selv om det indimel-

lem, i kampens hede, kan ske i en lidt 
hård tone, siger han.  

Palle Olsen ser i dag med stor til-
fredshed tilbage på det samarbejde, 
som han især havde med U19-holdets 
træner, Keld Hansen, når det drejede sig 
om at få sat et hold til weekendens serie 
2-kamp.  

Flere af disse U-19-spillere, hvoraf 
kun tre rykkede op efter sommerferien, 
oplevede ofte at spille på begge hold 
i samme turneringsrunde. Sportschef 
Pierre Overgaard konstaterer i dag, at 
nogle af ynglingespillerne flyttede sig 
voldsomt ved at spille serie 2.  

- Det bestyrker troen på, at et kom-
mende ungseniorhold vil kunne udvikle 
sig og klare sig fint i serie 2. Ligeledes 
har vi hermed fået dokumentation for, 
at KFUM’s ungdomsarbejde i de ældste 
årgange er klart bedre i dag end for fem 

39 spillere i alle aldersklasser bragte 
KFUM sikkert gennem foråret i serie 2 

Henrik Lund – andet omdrejnings-
punkt i usædvanligt forår og nu 

træner for det næstbedste seniorhold

Daniel Barfod – omdrejnings-
punkt på serie 2-holdet og 
nu også U17-træner
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år siden. Når der manglede U19-spillere, 
fordi nogle skulle være med på serie 2, 
kunne vi således fylde op fra U17, un-
derstreger Pierre.  

Tilbage i april var ikke alle udelt 
begejstrede for den model, der skulle 
redde klubbens serie 2-hold.  

- Jeg syntes umiddelbart, at det lød 
som en dårlig idé, og min indre bund-
linje sagde mig, at vi ville rykke ned 
og således blive nødt til at starte på en 
frisk og med et ungseniorhold i serie 3, 
lyder det fra U 19-holdets træner, Keld 
Hansen.  

Han accepterede dog at være en del 
af modellen, der også betød, at flere 
ynglingespillere, mere eller mindre fast, 
kom til at træne med førsteholdstrup-
pen under Palle Olsens ledelse. Det blev 
en slags udstillingsvindue at komme 
med i dette selskab, og flere af de unge 
forstod i den grad at gribe chancen.  

BALANCEGANG 
- Men isoleret set blev det et ærgerligt 
forår for U 19. Vi tabte tre kampe, til 
nummer ét, to og tre, og på grund af 
den usædvanlige situation kunne det 
ikke lade sig gøre at træne fejlene væk 
fra de kampe. Hen mod slutningen af 
foråret handlede træningen mest af alt 
om restitution, konstaterer Keld Hansen 
med en vis ærgrelse. 

- Man kan stille spørgsmålet, hvor 
meget det giver en ung spiller at blive 
rykket op på et seniorhold halvandet år 
før tiden, i stedet for at udvikle sig, tek-
nisk og taktisk, på U19. En sådan vurde-
ring vil altid være en balancegang, men 
generelt mener jeg, at du skal pleje dine 
årgange. Vores mål med denne årgang 
er at komme tilbage i Øst1, og det er i 
hvert fald en diskussion værd, om Øst1 
i U19 ikke er bedre end serie 2. Det me-
ner jeg, at den er.  

Alligevel kan Keld Hansen sagtens 
få øje på lyspunkter, når han kigger til-
bage på forårsturneringen. Han blev i 
nogle kampe tvunget til at rykke U17-
spillere op, som han senere skulle træ-
ne, og fik dermed en fin mulighed for at 
se, hvad de rummer.  

- Og selv om forløbet var lidt tumul-
tagtigt, viser resultaterne alligevel, at 
der trods alt findes virkelig meget ta-
lent. Men samtidig også, at der har væ-
ret et hul mellem de bedste og de næst-
bedste i seniortruppen. Jeg er spændt 
på, om man kan få det hul lukket på et 
halvt år, skønner træneren for U19.  

I juni 2013 fik dengang 19-årige Da-
niel Barfod sin første og hidtil eneste 
førsteholdskamp for KFUM. Mange har 
både før og siden befundet sig i den si-
tuation, at de trods et betydeligt talent 
ikke klarede overgangen fra ungdoms-
fodbold til seniorbold på førsteholds-
niveau. Nogle resignerede og stoppede 
helt, andre valgte at trappe ned på om-
egnsklubber i de lavere rækker.  

Men ikke Daniel Barfod. Ud over 
selv at spille virker han også som træner 
for det næstbedste hold i U17. 

- Det handler om at kende sit ni-
veau, og for mit vedkommende rækker 
det ikke til Danmarksserien. Jeg har fået 
flere henvendelser fra mindre klubber, 
men jeg føler, at det er her, jeg hører 
til. For der er ingen steder, hvor du kan 
have det så godt som i KFUM, fastslår 
han.

Og så kan Barfod også i den ny sæ-
son se frem til samarbejdet med Henrik 
Lund. Denne står nu i spidsen for holdet 
som træner, indimellem også en spil-
lende én af slagsen. Og Lund gik foran 
med et godt eksempel, da han scorede 
sæsonens første mål, på straffespark, i 
KFUM’s 4-2 sejr over Havdrup. 

Leon A.
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Vellykket pinsetur til Flensborg 
10 hold fra KFUM, fordelt på de fem år-
gange U9 – U13, deltog igen i år i Förde 
Cup i Flensborg i pinsedagene. 

På billedet er de linet up syd for 
grænsen. Med trænere, ledere, foræl-
dre m.fl. havde KFUM i alt sendt 170 

personer af sted, og klubben kunne 
også i år glæde sig over en vellykket 
tur, sportsligt såvel som socialt. 

To af KFUM’s hold, i årgangene U11 
og U13, vandt deres rækker.
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Spansk fodboldskole igen en succes – men
kræver bedre økonomi hvis vi skal fortsætte

Det er stinkende varmt denne tidlige 
formiddag i begyndelsen af august.  

På den bane bag klubhuset, som i en 
forhåbentlig ikke fjern fremtid skal blive 
til en ny kunstgræsbane, laver syv dren-
ge, alle målmænd, øvelser på det hårde 
underlag. De vrider rundt med maven 
og ryggen, samtidig med, at de er foku-
serede på et fast greb om bolden. 

- Og så kan I være glade for, at jeres 
mave ikke er nær så stor som min, lyder 
det fra sportschef Pierre Overgaard. 

Han har denne dag tjansen som mål-
mandstræner på sommerens spanske 
fodboldskole. Og forklarer, hvorledes 
en spiller godt kan løbe og gemme sig 
på midtbanen. Målmanden kan derimod 
ikke gemme sig. Hvis han kommer til 
at lave en fejl, kan den betyde, at hans 
hold taber kampen, selv om det egent-

lig er det bedste hold. 
Sådan er der mange forskellige 

aspekter ved målmandsspillet, som er 
et nyt indslag på fodboldskolen. De syv 
målmand, som gennemgår fem dages 
specialtræning, skal bl.a. lære faldtek-
nik, gribeteknik og den rigtige placering 
på banen. Det fortæller Peter Fejerskov, 
der har stået for denne træning på an-
dre dage i ugens løb. 

- Vi valgte at tage målmændene 
med, bl.a. fordi de i dagens fodbold 
også skal være gode med fødderne og 
tage del i spillet som en ekstra mark-
spiller. Derfor har vi også trænet dem i 
at sparke ud, dels meget præcist, dels 
meget langt, tilføjer han. 

Allerede midtvejs i ugen kan Peter 
Fejerskov fastslå, at målmændene har 
rykket sig. Den første del af dagen har 
de trænet for sig selv, mens de i resten 
af tiden var sammen med de øvrige i de-
res aldersgruppe. 

- Her får de ros af de andre drenge, 
og det er sådan set den største cadeau, 
man kan få, fastslår Fejerskov. 

SUPERGLAD – OG LIDT 
BETUTTET 
I en anden ende af anlæg-
get møder vi Jesper Peter-
sen, som er ny træner for 
KFUM’s U 8-hold. Hans søn, 
Andreas, som snart fylder 
syv, har fået dispensation 
til at deltage i den yngste 
kategori på fodboldsko-
len (U9) og er dermed den 
yngste overhovedet blandt 

de 90 børn, som har afsat fem dage i 
sommerferien til at træne fodbold ”på 
spansk”.  

- Andreas har klaret det fint, som 
alle andre drenge i gruppen. Han var su-
perglad, fordi han måtte komme med, 
og også lidt betuttet. Heldigvis kendte 
han i forvejen nogle af de andre fra 
KFUM, fortæller farmand. 

Jesper Petersen er imponeret over 
den ildhu og entusiasme, som drengene 
lægger for dagen. Tre gange halvanden 
times træning om dagen, og så i den 
varme. - Da vi kom hjem efter den før-
ste dag, skulle Andreas lige 10 minut-
ter i badebassinet. Så ville han igen løbe 
ud og spille fodbold, men her sagde jeg 
stop, tilføjer han. 

Mod slutningen af fodboldugen på 
Lillevang konstaterer Jesper Petersen, 
at hans søn har udviklet sig meget, tek-
nisk og taktisk. Som konkrete eksem-
pler nævner han fornemmelsen for at 
placere sig rigtigt på banen og evnen til 
at beskytte bolden med kroppen. Rent 
fodboldfagligt tager han også selv en 

Pau Gómez forklarer nogle af de
 yngste, hvad der skal ske

Koncentreret arbejde med de 
tekniske færdigheder på en 
meget varm sommerdag 
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del med, som han føler, at han fremover 
vil kunne bruge i sin træning på KFUM. 

- Fint at se, hvorledes de spanske 
trænere lægger vægt på, at man skal 
behandle hinanden, og det vil altså også 
sige ens modstandere, med respekt, si-
ger Jesper Petersen, der har ét forslag 
til, hvordan tingene kan gøres endnu 
bedre næste år. 

- Drengene kommer 
trods alt fra forskellige klub-
ber, så det vil være en god 
idé med noget navneleg eller 
lignende, før de går i gang. 
På den måde kommer de hur-
tigere til at lære hinanden at 
kende. 

Et sådant forslag ville 
formentlig blive godt mod-
taget af Pau Albertí, teknisk 
direktør hos Vicente del Bo-
sque Football Academy, som 
har navn efter den spanske 
trænerlegende. 

Albertí er én af fire span-
ske trænere, som virker på 
Lillevang i denne uge, hvor 
han specielt dedikerer sig 
til træningen af de yngste 
årgange. Han var også med i 2017, da 
KFUM lancerede den spanske fodbold-
skole, og bekræfter i en samtale med 
Finten det gode indtryk, som børnene 
efterlod et år forinden. 

- Vi kan se fremgangen fra dag til 
dag, og vi kan se fremgangen hos dem, 
som også trænede med os sidste år, ly-
der hans status. 

Pau Albertí tager udgangspunkt i de 
basale ingredienser i den form for fod-
bold, som dominerer i hans hjemland: 
Med hovedvægten på de tekniske fær-
digheder og på at tage de rigtige beslut-
ninger på banen. 

- Med kombinationen af de to ele-
menter vil drengene føle, at det hele 
er mindre kompliceret. Elementerne 
skal indgå i en progressiv udvikling 

og hænger selvfølgelig sammen. Inden 
for vores akademi skønner vi, at vi for 
alvor kan tage fat på en systematisk 
indlæring af disse ting, når børnene er 
omkring otte år. Får vi dem først på et 
senere tidspunkt, kan det være for sent 
at få de basale færdigheder ordentligt 
på plads, understreger den rutinerede 
træner. 

Ikke kun årgangene U9 - U15 fik gavn 
af de spanske træneres færdigheder. Så-
ledes gennemførte det spanske team en 
træning med KFUM’s U 19-mandskab.

TEKNIK, ENERGI OG FYSIK 
- Her så vi et hold, hvor nogle havde 
en god teknik, mens den hos andre var 
mangelfuld. Til gengæld oplevede vi 
en energi og fysik, også hos børnene 
på fodboldskolen, som vi sjældent ser 
i Spanien. Måske har det noget med kli-
maet at gøre, men hvis det lykkes for 
den enkelte at kombinere alle disse kva-
liteter, så har han de forudsætninger, 
der skal til, for at komme langt med sin 
fodbold, mener Pau Albertí. 

Da det spanske akademi holdt sit 
indtog på KFUM for et år siden, var det 

første gang, at det rykkede uden for 
Spaniens grænser. Det blev startskud-
det til, at akademiet også prøvede sig af 
andre steder i verden, og det har siden 
holdt fodboldskoler i USA, Frankrig og 
Rusland. 

- Men jeg kan næsten ikke finde 
nok rosende ord, når jeg skal beskrive, 
hvorledes vi føler os til rette her i Ros-
kilde. At få lov til at være i et så fami-
liært miljø og fornemme den passion, 
der driver alle de frivillige, som giver en 
hånd med, på banen og i klubhuset, det 
er helt fantastisk. 

Når fodboldskolen fandt vej til Lil-
levang, skyldes det i høj grad to men-
nesker, som fra deres spanske hverdag 
på Mallorca kender Pau Albertí og hans 
søn, Pau Gómez, der ligeledes har været 
med begge gangene på Lillevang. 

Jeannette og Peter Fejerskov, selv 
tidligere førsteholdsspiller i KFUM, har 
haft deres søn med på det akademi, 
som del Bosque og hans søn står for på 
ferieøen. De er overordentligt involveret 
i tilrettelægningen og gennemførslen af 
fodboldskolen hos KFUM, og Pau Albertí 
finder, at de kontakter, som er udviklet, 
sagtens kan føre til en udbygning af re-
lationerne. 
- Tænk, hvis KFUM kunne sende nogle 
af sine hold på træningsophold på Mal-
lorca i den danske vinter. Det mener jeg 
absolut er en mulighed, det var værd at 
arbejde med. Om ikke lige her og nu, 
så på den lidt længere bane, slutter den 
spanske træner. 

Omkring 90, heraf lidt over halvde-

len fra KFUM, deltog i fodboldskolen. 
Og sportschef Pierre Overgaard tøver 
ikke med at kalde den for ”en stor suc-
ces”. 

FOKUS PÅ DE YNGSTE 
12 frivillige fra KFUM medvirkede som 
assistenter for de spanske trænere, og 
ud fra erfaringerne et år tidligere havde 
man især fokus på de yngste årgange. 
De trænede nu i mindre grupper og 
med to trænere, hvilket fungerede rig-
tigt fint. 

På samme måde overvågede skif-
tende ”politimænd”, at børnene til fro-
kost ikke kun fyldte sig med frikadel-
ler, men også sørgede for at spise godt 
med salat. Helt i tråd med det oplæg, 
de spanske trænere holdt, dagen før 
træningen begyndte, og hvor de bl.a. 
præsenterede en plan for en fornuf-
tig ernæring, dels generelt og dels på 
kampdage. 

Men trods den sportslige succes må 
sportschefen konstatere, at fodboldsko-
len kun lige nøjagtigt løber rundt øko-
nomisk. 

– Og det er ikke tilfredsstillende. Vi 
vil meget gerne fortsætte samarbejdet 
med del Bosque og hans akademi, men 
det forudsætter, at vi finder én eller to 
stærke sponsorer, så vi får en bedre 
økonomi. I løbet af oktober skal vi be-
slutte, om vi fortsætter med fodbold-
skolen, og sker det, bliver der indgået 
en aftale for de følgende tre år, fortæller 
sportschefen.

Leon A.
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Mange på banen til 
Syd for banen 
Over 70 interesserede mødte frem, da 
den lokalhistoriske forening Syd for Ba-
nen og KFUM i midten af maj stod for 
en vellykket præsentation af klubbens 
historie i lokalet på førstesalen.

Scrapbogsudvalget med Børge 
Karlsen, Tommy Alleshauge, Jørgen 
Lundgreen, Kurt Skjoldby og Paul Jørn 
Larsen havde fundet masser af materia-
le frem til arrangementet. Det hele blev 
forberedt i samarbejde med Mogens 
Ohm Jensen, formand for Syd for Banen. 

Børge Karlsen fortalte om klubbens 
første år, krydret med billeder på tre 
videoskærme. Herefter tog Tommy Al-
leshauge over med fortællingen om de 
seneste 25 år i KFUM. 

Godt gået af de to, hvis oplæg virke-
lig satte gang i snakken om nye og især 

gamle dage, da indtrykkene blev kom-
menteret over en gang kaffe og kage. 

Niels Jørgen Rasmussen, tidligere 
redaktør af Finten, havde forfattet en 
sang til lejligheden. 

Blandt de fremmødte var Noel Han-
sen og Knud Erik Dal Larsen fra det 
gode KFUM-mandskab i slutningen af 
1950’erne. Jan Jeppesen kom helt fra 
Præstø, og blandt de fremmødte sås 
også Mogens Andersen og den tidligere 
ungdomsformand Jørn Terp, som hjalp 
med de billeder, vi har brugt til denne 
artikel. 

Ingen tvivl om, at alle fik noget med 
hjem fra denne vellykkede aften. 

Paul Jørn Larsen 

Sammen bygger vi profeSSionelt
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I foråret var der ét ord, som mere end 
noget andet sammenfattede situationen 
og målsætningen for KFUM’s to bedste 
seniorhold: OVERLEVELSE. 

I dag, på den anden side af sommer-
ferien og i fuld gang med en ny turne-
ring, glæder sportschef Pierre Overga-
ard sig over, at missionen lykkedes. Og 
hvad der lige nu tæller endnu mere: At 
de truende skyer ser ud til at være blæst 
væk. 

- Danmarksserien er kommet fint i 
gang og med en trup, som nu gør det 
muligt at spille den form fodbold, som 
gerne skal være KFUM’s varemærke: At 
man har masser af boldbesiddelse og 
tør at spille fodbold, konstaterer Pierre. 

Set i et større perspektiv er der nu 
også en tættere sammenhæng mellem 
det bedste seniorhold, andetholdet i se-
rie 2 og U19. 

Hvorledes serie 2 flyttede sig fra at 
være et hold, næsten truet af opløsning, 
til at blive rækkens tredjebedste, er be-
skrevet andetsteds i bladet. Henrik Lund 
har fra starten af den ny sæson sagt ja 
til at stå i spidsen for serie 2-holdet og 
vil også, i det omfang det bliver nød-
vendigt, komme til at sætte sig selv på 
holdet. 

Det vil ellers som udgangspunkt 
primært bestå af ”overskydende” spil-
lere fra førsteholdstruppen samt U19-
spillere. Målet er at skabe et ungsenior-
hold, hvor det handler om at udvikle 
spillerne, så de bliver klar til at optræde 
i Danmarksserien. 

- Vi har rigeligt med spillere og godt 
med kvalitet på de to bedste seniorhold, 
fastslår sportschefen. 

Keld Hansen fortsætter som træner 
for U19, der også i efteråret spiller i Øst2. 

Michael Møller-Andersen er blevet 
cheftræner for U 17, som er placeret i 
den bedste østrække i DBU-systemet. 
Som det plejer at være tilfældet, er der 
tale om en stor trup, hvor der også er 
kommet god tilgang udefra. Ulrik Rega-
ard Larsen, tidligere Fløng-Hedehusene, 
er angageret som ny træner for U16, der 
også spiller i Østrækken, mens Daniel 
Barfod, som blev tilknyttet årgangen 
i foråret, tager sig af det næstbedste 
mandskab i U17-rækkerne. 

I sin videre gennemgang beretter 
Pierre Overgaard, at Alexander Holm-
strøm og Anthon Sparholt træner klub-
bens U15-hold, som er rangeret i Øst2. 
Indimellem får de hjælp af Palle Olsen, 
vores tidligere træner for førsteholdet, 
der har accepteret en rolle som ”mentor” 
for dette hold.

 
- Et hold, der har kvaliteter, men 

hvor der fodboldfagligt også er en del, 
som skal udvikles, vurderer Pierre. 

Casper Pedersen fortsætter som 
cheftræner for den årgang, der nu hed-
der U14, og han har fået den tidligere 
førsteholdsspiller Simon Larsen som as-
sistent. 

- Holdet har mistet to spillere til hø-
jere rangerende klubber, og det vil være 
udfordret med en rangering i Øst1. Men 
alle skal vide, også forældrene til disse 
drenge, at udfordringer, og indimellem 
også nederlag, det lærer man altså af, 
tilføjer sportschefen. 

FEM HOLD I ØSTRÆKKERNE 
Alt i alt kan han altså glæde sig over, at 
KFUM i dag råder over fem hold i Øst-
rækkerne, der tidligere hed 2. og 3. di-
vision under SBU.

U 13 trænes af Tom Bo Larsen og Ja-
kob Bay-Nielsen og indledte sæsonen i 
mesterrækken. Et pænt spring opad for 
denne årgang, men med en ganske lo-
vende start på efteråret. 

Sportschefen beretter videre, at U12 
er en meget stor årgang med over 40 
drenge. 

- Vi kan være på vej til oven i købet 
at få et fjerdehold, men det forudsætter, 
at vi finder en træner til holdet. Interes-
serede må meget gerne melde sig, og 
ledelsen lover, at den vil bakke op med 
den fornødne støtte. 

Rasmus Zachariassen, der kommer 
fra en tilsvarende stilling i HIK, er ny 
cheftræner for U11. I sin status over det-
te alderstrin konstaterer Pierre Overga-
ard, at det her fortsat drejer sig rigtigt 
meget om udvikling og i mindre grad 

om resultater. Henrik Lund, der nu har 
overtaget det næstbedste seniorhold, 
har tidligere været meget aktiv omkring 
denne årgang, hvor han nu er én af as-
sistenttrænerne.

SØGER NY BØRNESPORTSCHEF 
Under ungdomsrækkerne kommer bør-
nefodbolden, som sidste år fik sin egen 
børnesportschef i skikkelse af Tommy 
Alleshauge. 

Men Tommy har sagt op, og ledel-
sen overvejer i øjeblikket en stillings-
beskrivelse, inden klubben finder en ny 
mand til jobbet. 

- Måske vil vi dele stillingen op i en 
sportslig og en administrativ del. Men vi 
forventer, at det næppe sker før til for-
året, slutter Pierre Overgaard. 

Leon A.

Sportschefen om Rigets Tilstand:
Fra overlevelse til udvikling

Glade spillere på det daværende U12-hold, da det i juni 
havde sikret sig førstepladsen i række 2.
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Kort fortalt…

Den lille bane foran klubhuset er nu ble-
vet til en flot lysbane. Klubben har selv 
sat lysmaster op og fældet træerne, mens 
kommunen har planeret. På sigt er det vo-
res mål, at denne bane omlægges til en 
kunstgræsbane.

Nu har vi fået løbet klubbens ny hjemme-
side i gang med Tommy Alleshauge som 
webmaster og Leon Andersen som den, 
der skriver – og ikke blot referater fra DS-
kampene, men også andet af interesse for 
vores mange medlemmer. Men vi er altså 
afhængige af, at ledelsen, trænerne og de 
enkelte årgange engang imellem forsyner 
os med interessante oplysninger, så de 
samme nyheder ikke ruller hen over siden 
i flere måneder.

På fodboldskolen blev der drukket 2900 
flasker kildevand samt spist: 100 kg pa-
sta, 20 stk. icebergsalat, 40 kg tomater, 
100 agurker, 500 frikadeller, 200 pita-
brød, 120 kg kebab, 200 dürümruller, 280 
stk. pizza, 150 hjemmelavede isvafler, 
1000 stk frugt og meget mere. Bag det 
hele stod en købmand, der havde meget 
travlt og til sidst vist også var lidt træt.

Efter overrækkelsen af diplomer til del-
tagerne på fodboldskolen samledes træ-
nere og ledere til en lille sammenkomst 
i klubhuset, hvor alle fik en lille gave. En 
særlig tak til familien Fejerskov, som har 
skaffet kontakten til del Bosques fodbol-
dakademi. Tak til vores købmand for ma-
den, som alle, også de spanske trænere, 
kunne lide.

Rigtigt mange bidrog til en vellykket fod-
boldskole med en formidabel indsats. 
Blandt dem ikke mindst Pernille Farver, 
af sportschefen ved starten på skolen 
udnævnt til ”alle drengenes mor”. Pernil-
le kørte kildevand og andre forsyninger 
ud på anlægget, hjalp med hæfteplaster 
og is, så små skavanker ikke udviklede 
sig til noget større – plus utallige andre 
ting, som hun håndterede med strålende 
humør. ”Det her er jo ren livsglæde”, som 
Pernille formulerede det.

En meget travl sportschef, 
Pierre Overgaard, kørte 
den spanske fodboldskole 
i samme uge, hvor DS-
holdet havde hjemmebane 
i sin første kamp. Opvis-
ningsbanen var nærmest 
brændt op under hede-
bølgen. Pierre forsøgte at 
få kommunen til at vande, 
det havde de ikke mand-
skab til, men vi måtte ger-
ne selv gøre det. Sports-
chefen tog udfordringen 
op, selv om det viste sig 
umuligt at skaffe et godt 
vandingsanlæg. Han fik så 
fat i to små havespredere og gik så i gang 
med at vande banen, samtidig med at han 
varetog sine pligter på fodboldskolen. Da 
man nåede frem til lørdagens kamp, kun-
ne man for første gang i mange måneder 
skimte det grønne, sparsomme græs.

Den efterhånden traditionelle vinaften er 
fastsat til fredag d. 9. november i klub-
huset.

Palle Olsen er fortsat særdeles aktiv i 
KFUM, selv om han er stoppet som første-
holdstræner efter otte år med klubbens 
højst rangerede mandskab. Ud over at 
han er sportslig chef for det Top Center, vi 
kører sammen med FC Roskilde, har Palle 
overtaget træningen af målmændene på 
klubbens U15- og U17-hold. Ligesom han 
har sagt ja til at være en slags ”mentor” 
for U15-årgangen.

Jes Christoffersen, årgang 1955, er her 
ikke mere. Jes nåede otte kampe på før-
steholdet, men kom ud i et forkert miljø 
og gled lige så stille væk fra vores klub.

200 medlemmer havde meldt sig til som-
merfesten 16. juni, hvor der efter dagens 
14 hjemmekampe blev serveret stegt 
flæsk med pernillesovs m.m. Der var fan-
tastisk stemning, selv om førsteholdet 
tabte den sidste turneringskamp – nok 
også, fordi vi på storskærm kunne se 
Danmark vinde den første kamp i VM-
sutrunden. 

KS

Morgenbriefing på 
fodboldskolen med spanske 

og danske trænere
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en af konsekvenserne af, at KFUM 
har fået T-licens af dBU 

Udstyret med DBU’s T-licens og som 
hjemsted for et såkaldt Top Center har 
KFUM i den grad fået status af en udvk-
lingsklub og har rykket sig til det, vores 
ledelse kalder semi-elite-niveau. 

- Derfor vil det stadig være natur-
ligt, at vi engang imellem mister spil-
lere til højere rangerende klubber. Når 
det sker, er vi selvfølgelig indstillet på 
at rådgive og bakke spillerne op, så det 
kommer til at foregå i den rette dialog 
og på et kvalificeret grundlag, siger 
sportschef Pierre Overgaard. 

Samtidig tilføjer han, at T-licensen 
direkte foreskriver, at KFUM selv skal 
”scoute” ungdomsspillere fra mindre 
klubber, ligesom der skal udarbejdes 
retningslinjer for, hvordan det kommer 
til at foregå. 

- Det kommer til at træde i kraft til 
foråret, og derfor er det i den grad her 
og nu, at vi skal have sat et sådant sy-
stem i værk. Vi mangler desperat folk, 
som vil påtage sig en sådan opgave, og 
de må meget gerne melde sig til mig, 
tilføjer Pierre. 

De pågældende ”spejdere” skal ud i 
omegnsklubberne for at kigge på træ-

ning og kampe, og hvis de finder et op-
lagt emne, der vil kunne løfte sit niveau 
ved at træne og spille i KFUM, melder de 
tilbage til sportschefen. 

Han står så for den videre kontakt 
til den pågældende klub, således at alt 
kommer til at foregå 100 procent efter 
reglerne. 

DET HANDLER T-LICENSEN OM 
KFUM’s Boldklub kom i foråret med i det 
fine selskab af knap 40 klubber, der har 
licens til at træne og udvikle særlige ta-
lenter i DBU-systemet. 

Øverst i systemet ligger A- og B-
licenserne. Herefter kommer T-licenser-
ne, og det er sådan én, KFUM har fået 
tildelt, i første omgang for et år. 

Da T-licensen blev lanceret i 2011, 
forklarede DBU, at dette tiltag primært 
er rettet mod årgangene U13, U14 og 
U15. 

”Ordningen er målrettet de klubber, 
der gennem arbejdet med disse spillere 
over en årrække har vist sig at være et 
godt første stop på udviklingsstigen, 
skrev DBU, da kriterierne for licensen 
blev fastlagt.

 Desuden understregede unionen, 
at licensen giver de bedste spillere mu-
lighed for at blive længere i deres egen 

Nu skal vi ud at scoute - og
vi mangler folk til opgaven

Jan Zirk – KFUM’s T+ træner, 
som det hedder i systemet

klub, end man ellers ser det, ved at 
udvikle dem gennem frivillig delta-
gelse i træning af talenter i nærom-
rådet. 

Det har kostet KFUM’s Boldklub 
flere års hårdt arbejde og tusindvis 
af kroner, før T-licensen kom i hus. 
Der følger en lang række krav med, 
og DBU skal løbende opdateres om, 
hvorledes licensen implementeres. 
Desuden kommer unionen jævnligt 
og tjekker, at tingene udføres, som 
propositionerne foreskriver det, og 
at såvel de sportslige som de admi-
nistrative og strukturelle krav bliver 
overholdt. 

Leon A.

PENSION   SUNDHEDSFORSIKRING   INVESTERING
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Tilløbet har været der længe, men nu er 
vi efterhånden der, hvor vi har valgt at 
bevæge os hen. Vi kan i KFUM nu med 
rette kalde os en semi-elite klub, hvor 
fokus på talentudvikling har erstattet 
vores tidligere holdning om at tilbyde 
fodbold til alle.  

Uagtet, at vi fortsat gerne vil tilbyde 
gode rammer til flest mulige, er vi også 
nødt til at forholde os til vores begræn-
sede fysiske rammer og forsøge at fylde 
dem bedst muligt med kvalitet og ud-
vikling. 

Spørgsmålet om elite kontra bredde 
har delt vandene, men nu har vi valgt 
side og fokuserer benhårdt på at opfylde 
klubbens strategiplan frem mod 2021. 
En strategi, der definerer KFUM som 
en udviklingsklub med udgangspunkt i 
Danmarksserien, hvor vi gennem et højt 
fagligt niveau vil sikre en kontinuerlig 
rekruttering fra vores egne ungdoms-
rækker. Det faglige niveau kommer ikke 
af sig selv. Det kræver målrettet fokus 
og både tilvalg og fravalg. 

Vi tilvælger talentudviklingen og et 
højt fagligt niveau og fravælger ideen 
om samtidig at kunne tilbyde ”fodbold 
til alle”. Men vi både tilvælger og fravæl-
ger med ansvarlighed og omtanke. Til-
valget af talentudvikling understøttes af 
vores T-licens og vores status som DBU 
Topcenter. Tiltag, som gør os til en del 
af DBUs elitesatsning, som yderligere 
suppleres af vores samarbejde med 
Brøndby IF og vores fortsatte uddan-
nelse af trænere og ledere. 

Fravalget af ”fodbold til alle” tager 
vi via vores samarbejde med Svogerslev 
BK, der tilbyder breddefodbold til alle al-
dersgrupper. Det er ingen hemmelighed, 
at KFUM, med et fortsat stigende antal 

ungdomsmedlemmer 
og omfattende talent-
udviklingsarbejde er 
voldsomt presset på kapaciteten - ikke 
mindst i vinterhalvåret. Vores historisk 
høje indrangering under DBU betyder 
tidligere turneringsstart, flere træninger 
og længere opstartsperioder end de fle-
ste andre fodboldklubber i Roskilde. 

Vores græsbaner er lukket en del af 
året, men vi spiller altså fodbold hele 
året, uanset vejr, vind og kuldegrader. 
Lige nu må vi i vinterhalvåret presse al 
træning, talentudvikling, trænings- og 
turneringskampe for 600 medlemmer 
sammen på en enkelt kunstgræsbane. 
Det giver udfordringer, og når der med 
mellemrum er samlet fire årgange og 
80-100 spillere på en og samme bane, 
kalder det på en og samme gang på smi-
let og på panderynkerne.  

KUNSTSTOFBANER 
I KFUM har vi en lang tradition for selv 
at betale for de ting, vi gerne vil have. 
Den ene kunststofbane, vi har i dag, 
har vi også delvist selv betalt. Ligesom 
klubhusudvidelse, tribuner og, som det 
nyeste, et splinternyt lysanlæg til en lille 
million,som vi tager i brug her i efter-
året, når de lyse timer bliver færre - og 
vi stadig har behov for at spille fodbold. 
Det ny lysanlæg lyser på en bane, der 
i dag er af græs, og dermed vinterluk-
ket. Den kunne vi rigtig godt tænke os 
erstattet af en bane af kunstgræs. Vi har 
gjort alle de indledende øvelser, indhen-
tet de nødvendige tilladelser, fået lavet 
tegningerne - og sat lys på. Nu afven-
ter vi så Roskilde Kommunes tilsagn om 
etablering af banen. 

Kunstgræsbaner er storpolitik i Ros-

kilde Kommune, og vi er helt med på, 
at vi ikke er de eneste, der godt kunne 
tænke sig en sådan bane. Men der er nu 
engang forskel på fromme ønsker og 
reelle behov. Al fornuft tilsiger, at den 
næste kunstgræsbane i kommunen skal 
laves i Svogerslev hvor behovet er ud-
talt og reelt. Samme fornuft siger sam-
tidig, at den næste skal laves i KFUM, 
hvor behovet både er tydeligt ift. med-
lemsantal, DBU-licens, DBU Topcenter 
og indrangering/træningskrav og sam-
tidig fuldt dokumenteret med kommu-
nens højeste belægningsprocent på den 
nuværende bane. 

Man kan indvende, at der også kan 
være god brug for en kunstgræsbane i 
Vindinge, ikke mindst i forventningen 
om en stigende tilflytning i de kom-
mende år. Omvendt har Vindinge endnu 
ikke mulighed for at udnytte en hel ba-
nekapacitet optimalt. Derfor har vi også 
indgået en aftale med Vindinge IF om at 
støtte en fælles kunstgræsbane place-
ret på Lillevang. Det giver god mening 
for KFUM, for Vindinge, for østbyen, for 
DBU...og forhåbentlig for Roskilde Kom-
mune.  

Vi har respekt for, at alle har lov at 
ønske sig, hvad de vil, uanset hvor de 
bor. Og vi har respekt for, at Roskilde 
kommune ikke kan opfylde alles ønsker 
men må prioritere. Den prioritering må 
tilgodese det reelle og dokumenterede 
behov, som først og fremmest findes i 
Svogerslev og i KFUM.

Fornuften er tydelig, men kunst-
græsbaner er desværre også kommu-
nalpolitik. I den indgår ofte andre hen-
syn end fornuft, men vi håber trods alt, 
at det bliver den, der får lov at sejre. 

Med venlig hilsen
Allan Markussen - formand
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HJeMMeKaMpe i 
danMarKSSerien 
Lørdag 8. september kl 13.30:
KFUM – Kastrup

Lørdag 22. september kl. 13.30: 
KFUM – FA 2000

Lørdag 13. oktober kl. 13.30: 
KFUM – Union

Lørdag 27. oktober kl. 13.30: 
KFUM – Allerød

Lørdag 3. november kl. 13.30: 
KFUM – B 1908

Lørdag 29. september kl. 18.00: 
Festivalfest i klubhuset

Tirsdag 6. november kl. 19.00
Forældreforeningens ugentlige 
bankospil starter.

Fredag 9. november kl. 19.00: 
Vinaften i klubhuset
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KOM IND OG  

FÅ EN SNAK 
OM DINE 

MULIGHEDER

PRØV EN BANK, HVOR 
INGEN FÅR BONUS FOR 
AT SÆLGE DIG NOGET 

Hos Sparekassen Sjælland-Fyn får hverken bestyrelse, 
ledelse eller rådgivere bonus for at sælge dig noget. 
Vi har 100 % fokus på dig og dine interesser. Du får en  
fast personlig rådgiver, der følger dig tæt og står til 
rådighed, når du har brug for det.

Hos os får du:  
• En fast personlig rådgiver og hurtig betjening

• Rådgivning om pension, formue og boligfinansiering

• Mulighed for gratis Mobilbank, Netbank og  
betalingskort med PrivatFRI.  


