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Læs inde i bladet om forløbet af sommerens fodboldskole, 
om fodbold for børnehavebørn, om DS-holdet, der også i 
denne sæson jagter en topplacering, og meget mere.
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Det er den første torsdag formiddag i 
august, og regnen siler lige så stille ned 
over KFUM’s anlæg. Alligevel er der fuld 
aktivitet på bane 2 og 3, hvor boldene 
cirkulerer hele tiden og flyttes hurtigt i 
flade pasninger. Anvisninger og opmun-
tringer lyder stort set uden ophold fra 
de tre spanske trænere og deres korps 
af assistenter fra den lokale klub. Her er 
højt humør og intensitet, og så kan reg-
nen og de tunge skyer sådan set passe 
sig selv.

Det kom ikke bag på arrangørerne af 
den spanske fodboldskole, at vejret ville 
blive sådan. Dagen før havde alle godt 
90 drenge og piger fået besked på at 
tage skiftetøj med, så de ikke skulle gå 
rundt i drivvådt tøj i seks timer. 
Hvis du vil blive en god fodboldspil-
ler i Nordeuropa, så må du altså også 
kunne spille i regnvejr. Sådan lød det 
fra sportschef Pierre Overgaard, da han 
kaldte alle spillere sammen ved klubhu-
set inden dagens program.
Også denne udfordring blev altså hånd-
teret på bedste vis, og sådan gjaldt det 
vist nok for alle de situationer og udfor-
dringer, små såvel som lidt større, der 
meldte sig på Lillevang i uge 31. En uge, 
hvor KFUM lagde lokaliteter og ressour-
cer til den første fodboldskole uden for 
Spaniens grænser, som trænerlegenden 
Vicente del Bosque og hans fodboldaka-
demi har stået for. 

Det var årgangene 2002 - 09, der havde 
muligheder for at deltage, og af de godt 
90, der mødte op, kom lidt over halvde-
len udefra. Det vil sige fra klubber på 
Sjælland, Fyn - og sågar fra USA! 
I en pause under middagsmaden taler 

Finten med syvårige Alexander Reitov, 
som efter ferien skulle spille på U9 i 
KFUM. Tre andre fra hans årgang var 
også med.
- Det har været rigtigt sjovt, og jeg har 
lært meget.
- Hvad for eksempel?
- Blandt andet noget med at aflevere 
med indersiden.
- Var det svære øvelser?
- Altså, sådan mellem, vil jeg sige. Og 
træningen var noget forskellig fra den 
måde, vi træner på til daglig.
Det foregår som nævnt i middagspau-
sen, så Alexanders mor finder anled-
ning til at storrose maden, som vores 
købmand har stillet an.
- Fem stjerner for maden, lyder det sam-
stemmende fra Alexander og hans mor. 

TRE TRÆNINGSPAS
Spisepausen ligger efter de to første af 
dagens tre træningspas, hvert af halv-
anden times varighed.
Den første session er helliget taktisk og 
teknisk træning med stor vægt på bold-
besiddelse. Dernæst er angrebs- og for-
svarsspil med omstillinger i højsædet, 
mens dagens sidste træningspas fore-
går som en form for opsamling, når de 
nævnte elementer skal afprøves i spil til 
to mål. 
- Imponerende, hvorledes de spanske 
trænere får lagt omstillingerne ind i næ-
sten alle øvelser, virkelig en øjenåbner 
for mig som træner. Og herligt, at jeg til 
tirsdagens træning kunne bruge nogle 
af øvelserne i min træning i klubben om 
aftenen og heldigvis med fint udbytte, 
lyder det fra Keld Hansen, træner for år-
gang U19 og én af assistenterne på fod-
boldskolen.

Fem stjerner til maden - og så ud til spansk
TRÆNING I DEN DANSKE SOMMERREGN 

- Som vi kunne forvente, når det var 
spanske trænere, handler det hele tiden 
om at spille bolden, i korte pasninger, 
men også langt og i dybden, når situati-
onen taler for det. Og det er fine trænere 
at arbejde sammen med, også fordi de 
ud over deres fodboldfaglige indsigt er 
meget lydhøre, tilføjer U 19-træneren.

Selv om alt arbejde foregik med bold, 
var der tale om træning med en så høj 
intensitet og så store krav til koncen-
trationen, at det uden tvivl kom bag på 
mange af deltagerne. Generelt ser det 
dog ud , som om de godt kan være med, 
og det er også det indtryk, som Emil Øl-
vang har fra sin tjans som assistent for 
årgang ’05.
- Det handler meget om teknik helt ned 
i de små detaljer og med vægt på bold-
besiddelse. Løb og spil og opfordringen 
til hele tiden at gøre banen bred er an-
dre værktøjer, som trænerne hele tiden 
prøver at give fra sig. Hvad det tekniske 
angår, kan drengene godt stå distan-

cen, lyder det fra den bedste tekniker 
på KFUM’s danmarksseriehold. 
Og samme udmelding får vi, da vi efter 
dagens træning taler med to af de span-
ske trænere, Pau Albertí og hans søn, 
Pau Gómez.
- Generelt ser vi et udmærket og temme-
lig højt niveau, og vi ser fremskridt fra 
dag til dag, samtidig med, at børnene 
viser og udtrykker vilje til at ville lære 
nye ting. Fordelen ved at træne, som 
vi gør det, er, at vi ikke kræver resulta-
ter. Det handler om at udvikle spillerne 
uden noget unødvendigt pres, om at 
give dem inspiration og nye værktøjer, 
som de forhåbentlig kan tage med hjem 
til træning i deres klubber, lyder det fra 
de to gange Pau.

Om der er nogen forskelle på at træne 
drenge og piger i disse årgange i Spa-
nien og i Danmark?
- I Spanien er bolden simpelthen omdrej-
ningspunktet i alt, hvad du laver, også 
når det gælder de fysiske aspekter, som 
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del Bosques akademi gerne vil forbin-
des med. Værdier, der ikke kun handler 
om fodbold, men også om, hvordan vi 
prøver at være som mennesker, fortæl-
ler ægteparret.

Tilbage til de to gange Pau, som bekræf-
ter dette udsagn, og derfor også under-
streger, at det for ham og hans kolleger 
giver meget mere mening at lære fra sig 
et sted som Lillevang end at sætte en 
fodboldskole op i Manchester United el-

ler Chelsea.
- Vi er blevet meget, meget flot modta-
get i KFUM, hvor vi har følt os hjemme 
fra den første dag. Det var en udfor-
dring at komme her, fordi det ikke er det 
samme som i Spanien, men vi er meget 
begejstrede over at blive så forkælede 
og møde et familiært miljø, hvor det vir-
ker som den naturligste ting i verden, at 
alle giver en hånd med, slutter de span-
ske trænere.

Leon A.

selvfølgelig er en del af spillet. Og her 
i Roskilde hæfter vi os ved, at med de 
ældste drenge kommer der en mere fy-
sisk tilgang ind i træningen, end vi op-
lever det i Spanien. Men det er fint at 
få kombineret de tekniske og andre ele-
menter, forestil dig, hvilken fodboldspil-
ler du får ud af det, hvis du eksempelvis 
kombinerer Messis teknik med Ronaldos 
eksplosivitet, svarer farmand Pau.

SAMME VÆRDIER
Når fodboldskolen i det hele taget kun-
ne etableres på KFUM’s anlæg, skyldtes 
det i høj grad to mennesker, som fra de-
res spanske hverdag på Mallorca kender 
de to samt den tredje træner, der var 
med, Guillermo Pons.

Jeannette og Peter Fejerskov har selv 
haft deres søn med på det akademi, 
som Vicente del Bosque og hans folk 
står for på ferieøen. Peter, tidligere før-
steholdsspiller i KFUM, har selv været 
meget involveret i tilrettelægningen af 
de fem dage på Lillevang, og han var 
hver dag med på banerne som assistent.
- Rundt omkring i Spanien holdes der 
to type samlinger, som de kalder hen-
holdsvis campus og akademi. På cam-
pus kan alle børn deltage, uanset ni-
veau, også lidt yngre end her, mens det 
fodboldfaglige niveau er noget højere 
på akademierne. Hos KFUM gennemfø-
rer vi faktisk, hvad man kunne kalde en 
slags «campus med niveau», hvor vi på 
forhånd gjorde opmærksom på, at fod-
boldskolen altså ikke var for begyndere, 
forklarer Peter Fejerskov.

Om søndagen blev der som optakt til 
fodboldskolen gennemført en såkaldt 
Coach Clinic, møntet på KFUM’s træne-
re, så de her kunne få et indblik i i den 
måde, hvorpå der trænes på akademiet. 
Det var drenge fra klubbens årgang 0́3 
og 0́4, der blev brugt som ”kaniner”.

Når Roskilde KFUM blev valgt som en 
slags «prøveklud», da del Bosques aka-
demi for første gang skulle sende træ-
nere til udlandet, var det bestemt ikke 
nogen tilfældighed.
- Vi kender jo klubben og den kultur, 
som findes her, så vi kunne se, at der 
var et klart sammenfald mellem de 
værdier, som KFUM står for, og som  

Trænerne, her Pau Gómez, uddelte diplomer 
til alle, da fodboldskolen var overstået.
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Jeg var taget til Lillevang onsdag under 
fodboldskolen med de spanske instruk-
tører.

Her mødte jeg også mange af vore egne 
trænere der hjalp til, alle nævnte en pige 
ved navn Liva, som skulle være rigtig 
god, dejligt at se så mange piger i øvrigt 
som deltog i arrangementet.

Jeg faldt i snak med et forældrepar og 
ville gerne vide, om de havde nogle, der 
deltog i fodboldskolen. Faderen, Jesper 
Helt, spillede i sine unge dage i Værløse, 
og hans fætter er den tidligere fodbold-
spiller John Helt der spillede for Lyngby 
i sine velmagtsdage. Moderen Pernille 
stammer fra Viby Sj, og parret har tre 
børn:  Emil er 24 år og skuespiller i Los 
Angeles, Malthe er 21 og satser på at 
blive professionel  Ishockeyspiller, og så 
er der 14-årige Liva, som dyrker fodbold 
med liv og sjæl.

De har været mange steder grundet Jes-
pers uddannelse, tre år i Wien, tre år i 
Prag, hvor Liva blev født, og herfra gik 
turen til USA,  først med bopæl i Prin-
ceton og derefter San Francisco. Jesper 
er uddannet HR chef og ansat i et stort  
software firma med 8000 ansatte. De 
sidste mange år har de boet i Little Sil-
ver i New Jersey. Pernille er uddannet 
sygeplejerske, men har valgt at koncen-
trere sig om de hjemlige sysler.

14-årige Liva er et stort fodboldtalent, 
og det har de også fundet ud af i USA, 
hvor hun er optaget på et hold med me-
get højt niveau (U 17 ).

Mens vi sidder og snakker, udbryder 
Pernille, nå der kommer min mor og vo-

res søn.  Jeg vender mig om og kigger 
helt chokeret på dem, for moderen  ken-
der jeg da godt, hun er gift med Kurt 
Hansen.

Kurt var i sin tid en fremragende fod-
boldspiller i Viby IF og fortalte mig, at 

de havde kontaktet Palle Olsen, som er 
deres gode ven og via Pierre Overgaard 
lykkedes det at få Liva tilmeldt på fod-
boldskolen. Et kursus, som Liva var me-
get glad for at deltage i. Så siger jeg, at 
hun sikkert har arvet nogle af sine gode 
evner fra  morfar, og det mente Kurt 
Hansen, nok ikke var helt ved siden af.

Fredag, da billedet til Finten blev taget, 
var hektisk.  Hele familien skulle nemlig 
videre til Smørum Golfklub, hvor de lidt 
forsinket skulle fejre deres sølvbryllup. 
Det gik rigtig godt, har jeg fået at vide.

Tak til jer for en god og også uventet 
oplevelse.

Paul Jørn Larsen

14-årige Liva kom fra New Jersey for
at træne spanske fodboldfinesser

Fra venstre ses Margit og Kurt Hansen, børnene Emil og Malthe Helt, deres forældre, Pernille 
og Jesper Helt, samt forrest datteren Liva, som var med på fodboldskolen.
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I løbet af oktober afgør KFUM’s  
ledelse, om der er basis for at gen-
tage succesen med den spanske 
fodboldskole på Lillevang.
- Det var en succes, fordi det gik fan-
tastisk godt. Men det er også et arran-
gement med betydelige økonomiske 
udfordringer, og hvis vi også skal være 
vært for fodboldskolen i 2018, kræver 
det, at vi finder flere og større spon-
sorer, understreger sportschef Pierre 
Overgaard. 

Næsten 100 deltog fra nær og fjern, 
blandt dem fem piger, og det var så 
mange spillere, som klubben kunne 
rumme i den første uge af august. Hvor 
en halv snes KFUM’ere tog fri for hver 
dag at hjælpe som trænerassistenter, og 
hvor andre med stort engagement hjalp 
med til at få andre vigtige detaljer på 
plads, ikke mindst omkring bespisnin-
gen i middagspausen. 

Deltagerne og deres forældre blev bedt 
om at vurdere fodboldskolen på en ska-
la fra 0 til 5. Her var tilfredsheden over-

vældende med “karakterer” på 4 eller 5 
hele vejen rundt. 

- De spanske trænere var også rigtigt 
godt tilfredse, men overraskede over, at 
de mindste årgange havde svært ved at 
holde koncentrationen i lang tid ad gan-
gen. Det tager vi så også med i overve-
jelserne, hvis vi gentager arrangemen-
tet. Ligesom vi har idéerne til, hvordan 
vi kan inkludere en målmandsskole i 
programmet. Men sådan, at målmæn-
dene noget af tiden træner med alle de 
andre, for i moderne fodbold skal mål-
manden som bekendt også kunne agere 
som markspiller, tilføjer sportschefen.
Ellers hæftede han sig ved et stort en-
gagement i alle øvelser og ved de span-
ske træneres betoning af, hvor vigtigt 
det er, hele tiden og overalt på banen at 
gøre sig spilbar samt signalere, verbalt 
eller med kropssprog, at man vil have 
bolden. 
- Desuden havde vi stort udbytte af det 
seminar for børne- og ungdomstræner-
ne, som spanierne gennemførte, dagen 
før fodboldskolen begyndte. Her har det 
siden været en stor glæde at konstatere, 

Økonomien afgør om vi
Gentager spansk succes

Her ses de trænere og spillere fra KFUM, sammen med de 
spanske trænere, som deltog i søndagens træningsseminar.

hvordan øvelserne fra seminaret nu bli-
ver brugt i træningen på anlægget, un-
derstreger Pierre.

Ét kritikpunkt vil i hvert fald blive rettet, 
hvis den spanske fodboldskole vender 
tilbage i uge 32 næste år: Så bliver det 

nemlig med en anden billetudbyder i 
stedet for det firma, der i år tog næsten 
100 kroner i gebyr. Det er for meget, og 
det er i øvrigt penge, som går uden om 
KFUM’s kasse.

Leon A.

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

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

cykler for kr. 0.-

Gratis låneknallert og 
cykel ved reparation

Algade 42, 4000 Roskilde - optique.dk - Tlf: 4634 1234
www.crelectric.dk Roskilde 4675 3050 
Hedehusene 4656 0254  Gadstrup 4619 0888
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Det var et eksperiment, da KFUM i 
februar inviterede børnehavebørn 
til at spille fodbold på streetba-
nen. Eksperimentet blev en succes, 
som nu videreføres.

- Er alle klar?
- Jaaaaaaaa.....
Ingen kan være i tvivl om forventnin-
gens glæde og om engagementet denne 
fredag formiddag kort før sommerfe-
rien på KFUM’s anlæg.
Jakob Bay-Nielsen, der til daglig træner 
klubbens årgang ‘04, har her at gøre 
med spillere, der er en hel del yngre. 
Faktisk en halv snes år yngre, for det er 
28 børn fra tre børnehaver i Roskilde, 
som nu myldrer ud på streetbanen iført 

røde, grønne og orange veste. Vestene 
er ikke lige designet til børn af denne 
størrelse, men pyt, i situationen betyder 
det ingen ting, for disse drenge og piger 
har endnu ikke nået det alderstrin, hvor 
de er ramt af en verdensomspændende 
medie- og marketing-bacille, som dikte-
rer, hvilket fodboldudstyr deres foræl-
dre skal investere mindre formuer i.
- Alle har en bold. Lad den falde ned på 
jorden og grib den igen, lyder det fra 
træneren, som med det samme konsta-
terer, at I er vel nok skrappe til det her. 
Atmosfæren omfatter rigtig meget re-
spons og kommunikation, senere også 
den fornødne trøst, når én af børnene 
fra kort afstand bliver ramt af en bold. 
Som godt kan gøre en smule ondt, når 
man kun er tre eller fire år.

- Skal vi ikke snart spille kamp, ly-
der det fra én af drengene under 
opvarmningen. Og selvfølgelig 
skal de spille kamp, i dag en gan-
ske særlig kamp, for de tre bør-
nehaver skal spille en turnering 
indbyrdes. I alt fem pædagoger er 
med, og de skiftes til at vogte må-
let. Der kæmpes, løbes, faldes, og 
der spilles, så det er en fornøjelse. 
Alle går op i spillet med liv og sjæl, 
og ved hvert mål jubles der til den 
helt store guldmedalje.

Bagefter liner børnene op, så de 
alle kan få en medalje, ligesom der 
er en pokal til hvert af de tre hold.

Jakob Bay fik idéen, da han i et af 
DBU’s regionsblade læste om et 
lignende initiativ, som var iværk-
sat i Herlev.
- Men jeg tænkte straks, at det 
måtte vi som fodboldklub kunne 

gøre endnu bedre. Jeg kontaktede først 
børnehaven Solsikken, hvorefter jeg fik 
Engblommevej og Hobbitten med på 
idéen. Alle bed på, syntes at det var 
et super initiativ, og derfor fortsætter 
vi også efter sommerferien. Flere har 
forhørt sig, og det ville være fint, om 
vi kunne få lavet et opslag til en masse 
børnehave i kommunen. I 100 år har 
man vidst, at det er godt for børn at be-
væge sig, og de seneste undersøgelser 
viser, at hvert tredje barn er i motorisk 
underskud, når han eller hun begynder i 
folkeskolen. Så der er nok at tage fat på, 
understreger træneren.

ANDRE GEVINSTER
I børnehaven Hobbitten har afdelingsle-
der Birgitte Pihl Møller flere gange væ-
ret med børnene til fredagsfodbold på 
KFUM.
- Vi blev kontaktet sidst på vinteren og 
syntes, at det lød som en rigtigt god 
idé. Siden har vi så været afsted stort 
set hver fredag med børn fra børneha-
ven i alderen 3 1/2 - 4 år og blandet på 
en måde, så vi har set meget på, hvilke 
børn der især havde behov for et boost. 
Dels motorisk, men i høj grad også so-
cialt. Nogle gang sker der magi i bør-
nenes samspil, når de ser hinanden i 
forskellige roller og med forskellige 
kompetencer, fortæller hun.

Mange af de øvelser, Jakob Bay har la-
vet med børnene, tager de med hjem 
og laver i børnehaven. Men der er andre 
gevinster ved fodboldspillet end de rent 
motoriske.

- Børnene bliver også udfordret på det 
personlige plan, og det er skønt at se, 
hvorledes de reagerer, når de finder ud 
af, at de kan nogle ting, som de ikke selv 
vidste, at de magtede. Desuden handler 
det også om at koncentrere sig, at lytte 
og at kunne udføre en besked. Jeg har 
således oplevet en dreng, som tit ryger 
ud i nogle konflikter i børnehaven, men 
når vi spiller fodbold, virker han ander-
ledes skarp og fokuseret. Alle får noget 
ud af det på deres niveau, og de bliver 
mere robuste og selvsikre, når de finder 
ud af, at de godt kan håndtere en uvant 
situation, tilføjer Birgitte Pihl Møller.

Fredagene i foråret var en forsøgsperio-
de, hvor de tre børnehaver hver betalte 
300 kroner plus moms om måneden for 
at lege fodbold på Lillevang. Efter som-
merferien sættes taksten op til 600 kr., 
men alligevel tror Jakob Bay-Nielsen på 
så stor interesse, at det inden længe kan 
blive nødvendigt at tage en dag mere i 
brug, også selv om nogle børnehaver er 
svært pressede på økonomien til de ak-
tiviteter, der ligger ud over det daglige.
- Hvem er de bedste? KFUM, hej-hej-hej, 
lyder det fra nogle af børnene, da de ta-
ger afsted efter at have spist deres mad-
pakker.

Og så kan det for øvrigt noteres, at i alt 
en halv snes børn fra de tre børneha-
ver før sommerferien begyndte at gå til 
“rigtig” fodbold i KFUM. En sidegevinst, 
som klubben gerne tager med!

Leon A.

Altså, skal vi ikke snart spille kamp

Se min fine medalje...
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Et hold bliver bedre, for hver gang det 
vinder.
Cheftræner Palle Olsen greb fat i én 
af fodboldspillets mange klichéer, da 
han skulle redegøre for situationen før 
sæsonens første hjemmekamp i Dan-
marksserien mod AB Tårnby. 
Det er jo sådan med klichéer, at de med 
tiden godt kan gå hen og blive lidt tynd-
slidte. Men det ændrer ikke ved, at de 
også kan give rigtigt god mening.

Sådan så det i hvert fald ud, da KFUM en 
halv snes dage senere stod med to sejre 
i to hjemmekampe i træk og dermed i 
nogen grad havde udvisket indtrykket 
af en rigtigt dårlig sæsonstart. Den blev 
indledt med et 0-4 nederlag i Vanløse 
Idrætspark, og spillemæssigt var det 

også svært at finde lyspunkterne, da 
Slagelses DS-oprykkere tre dage senere 
vandt opgøret i pokalturneringen med 
3-0.
Efter tredje DS-runde kunne træneren 
og spillerne glæde sig over, at kurven 
tilsyneladende var vendt. To sejre i de 
tre første kampe var nok til en øjeblik-
kelig tredjeplads, og som træneren 
konstaterede det, så lignede det umid-
delbart en en meget jævnbyrdig række, 
hvor hvert eneste point kunne hjælpe 
med til en placering i den ende af tabel-
len, hvor det for alvor er sjovt.

NYE SPILLERE
Men sjovt var det altså ikke efter de før-
ste kampe. Hvordan tog spillerne situa-
tionen, og hvordan var deres tro på, at 

holdet nok skulle komme i gang?
Finten har stillet spørgsmålet til én af 
holdets mest rutinerede, højre back 
Rasmus Lundberg.
- Som jeg husker det i dag, var der på 
ingen måde nogen specielt dårlig stem-
ning i truppen. Det lå nok i hovederne 
på os alle sammen, at vi havde mistet 
spillere, ligesom der var kommet nye til. 
Desuden vidste vi, at vi af én eller anden 
grund altid har det frygteligt svært inde 
i Vanløse, svarer han.

Blandt de nye var der særligt forvent-
ninger til Lasse Frendrup, tilgang fra 
Tuse, en hurtig og teknisk stærk kant-
spiller med et vældigt drive og et godt 
skud. Samt til Nicolai Nielsen, senest 
Vanløse og Greve, som er en udpræget 
midterangriber med sans for at finde de 
rigtige positioner inde under mål. Det 
viste han således med to fine scoringer i 
3-2 sejren over GVI. 
Desuden er Jakob Sparholt efter en af-
stikker til Greve tilbage på midtbanen, 
hvor forventningerne går på, at han 
skal udgøre en driftstærk duo sammen 
med Henrik Bødker, tilbage på Lillevang 
efter 11 år som Superliga- og divisions-
spiller i andre klubber. Også Patrick 
Juhl er tilbage fra Greve, men desværre 
skadet. Andreas Wihlborg (Lejre) og Ste-
phen Henriksen (Kirke Saaby) er ligele-
des spændende tilgange, som lige skal 
indstille sig på, at dagsordenen i Dan-
marksserien rummer andre udfordrin-
ger end i rækkerne derunder.

- Vi skal lige vænne os til bl.a. de to nye 
angribere, ligesom de også skal vænne 
sig til deres nye holdkammerater. Det 
kan selvfølgelig hurtigt gå den mod-
satte vej, men efter kampene mod AB 
Tårnby og GVI synes jeg, vi kan fastslå, 
at det fungerer bedre og bedre for hver 
kamp. Det er stadig et nyt KFUM-hold, 
der går på banen, og det er faktisk ret 
fedt, tænker jeg, så hurtigt vi fik rejst 

os efter den mislykkede start. Også selv 
om der er stadig er plads til forbedrin-
ger, tilføjer Lundberg.
Han har ikke glemt en forårssæson, 
hvor KFUM, stadig mærket af tabet af 
Luka Dumic og Rasmus Tangvig, havde 
voldsomt svært ved at finde vej til net-
tet. Hvis vi trækker de to kampe mod 
bundproppen Kalundborg ud af regn-
skabet, blev det til 10 scoringer i 11 
kampe. På et hold, hvor varemærket al-
tid har været offensivt og målsøgende 
spil, ligesom det ligger i klubbens dna, 
at en sejr på 5-4 altså er noget helt an-
det end en “langgaber”, som afgøres på 
et enkelt mål. Når teksten i vores pro-
gram til hjemmekampene altid slutter 
med ønsket om “en underholdende og 
seværdig kamp”, er det ikke en floskel, 
taget ud af den blå (-hvide) luft.
- Efter kampene i Vanløse og Slagelse 
havde jeg fortsat mine tvivl, om vi ville 
blive i stand til at skabe det nødvendige 
antal chancer. Men nu er vi tilsyneladen-
de på rette vej, selv om vi fortsat mang-
ler evnen til at lukke de kampe, hvor 
vi er bedst, og få scoret flere mål i de 
perioder, hvor vi dominerer og kontrol-
lerer begivenhederne. Således gav det 
slet ikke det rette billede af styrkefor-
holdet, at vi vandt 3-2 over GVI. Mens vi 
havde momentum i 2. halvleg, burde vi 
have sikret os en langt sikrere sejr, lyder 
det fra hurtigløberen i KFUM’s højre for-
svars- og angrebsside.
Han er selv én af en håndfuld spillere 
på holdet, som har rundet 30. Lundberg 
mener, at han og de andre i denne grup-
pe har nået en alder, hvor man i nogen 
grad spiller sig i form, efterhånden som 
turneringen skrider frem. Også det ta-
ler for, at holdet i løbet af efteråret vil 
komme til at fungere endnu bedre.
Han hilser det velkomment, også for 
konkurrencen i truppen, og fordi det gi-
ver ny dynamik, at der er kommet nye 
spillere til udefra. Samtidig hævder spil-
lere, udviklet i klubbens egen ungdoms-

DS-holdet igen på vej med 
rutine og ny dynamik 

Fedt, at vi kunne rejse os så hurtigt efter 
store nederlag i de to første kampe, siger 
Rasmus Lundberg, erfaren hurtigløber i 
KFUM’s højre forsvars- og angrebsside



Side 14 Side 15

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,-

HILLERØD BYGGEMARKED

grå 11

afdeling, sig også fint i dette selskab. 
I starten af efteråret gjaldt det ikke 
mindst Daniel Holst, der overtog en for-
holdsvis uvant plads som venstre back. 
Og gjorde det, som Lundberg fremhæ-
ver det, “totalt uimponeret”.

FARLIGE FLERE STEDER 
- Efter nogle sæsoner i samme række 
med stort set samme hold kan du godt 
nå et punkt, hvor modstanderne i no-
gen grad har fundet ud af, hvordan vi 
spiller, og hvad de skal gøre for at lukke 
os ned, der hvor vi normalt er farligst. 
Derfor fint, at vi nu med Lasse Frendrup 
og Nicolai Nielsen mønstrer to angribe-
re af en type, vi ellers ikke har haft. Det 
betyder, at der er flere steder på banen, 
hvor vi kan være farlige, og dermed bli-
ver de andre hold nødt til at rette fo-
kus flere steder hen, forklarer Rasmus 
Lundberg.

Før sæsonen 2016-17 meldte klubbens 
ledelse meget klart ud, at målet var op-
rykning til 2. division. Set specielt i lyset 
af, hvordan det gik i foråret, var det en 
målsætning, som kom til at virke no-
get urealistisk. Og som fik mange til at 
spørge, om ikke det vigtigste var at få 
spillet et hold sammen, der igen kunne 

levere den slags fodbold, klubben gerne 
vil stå for, og så se, hvor langt det ræk-
ker.
- Det argument kan jeg sagtens følge. 
Men der skal trods alt ambitioner til for 
at spille på dette niveau, og som det så 
ud efter sejrene over AB Tårnby og GVI, 
har jeg bestemt en forventning om, at 
vi kan blande os i toppen, siger Rasmus 
Lundberg, som ikke lægger skjul på, at 
han var tæt på at stoppe efter forårs-
sæsonen.
- Jeg har været med længe, at hensynet 
til familien, hvor de to børn også er be-
gyndt at gå til sport, selvfølgelig fylder 
meget. Men Palle Olsen tog fat i mig 
med gode argumenter, og da kunne jeg 
mærke, at det fortsat kribler i mig efter 
at være med. Vi har lavet en aftale for 
resten af året, og jeg føler stadigvæk, 
at jeg kan gøre mig gældende, selv om 
restitutionen efter forskellige skavanker 
tager længere tid end før. Jeg er heller 
ikke så hurtig som for fire-fem år siden, 
og det kan godt irritere mig lidt, når jeg 
i en kamp står over for en ung kantspil-
ler, som fuldt ud kan matche mig på sin 
fart. Så gælder det om at finde andre 
værktøjer frem, slutter han.

Leon A.

Jubel efter én af Nicolai Nielsens scoringer mod Vanløse.



Sejren mod Kalundborg var 
samtidig et farvel til Jacob 
Andersen og Anders Palle.

34 mål i efteråret og bare 17 i 
foråret – så beskedent var det 
offensive udbytte i sæsonen 
2016-17. De 51 pletskud blev 
fordelt på hele 15 spillere, 
Morten Jørgensen og Jacob 
Andersen toppede med hver 
syv mål.

Påfaldende, hvor svært vi 
har fået det med Vanløse på 
det seneste, og især på kø-
benhavnernes hjemmebane, 
hvor KFUM tre gange på et år 
har tabt 1-5, 1-2 og 0-4. Men 
ikke alle har udelukkende ne-
gative erindringer om denne 
modstander: Marc Lyster har 
i seks DS-kampe mod Vanløse 
reddet to straffespark.

Henrik Bødker spillede sin 
førsteholdskamp nr. 142, da 
han gjorde comeback i sæso-
nens første turneringskamp i 
Vanløse. Ved samme lejlighed 
jubilerede Emil Ølvang med 
kamp nr. 150. Det gør p.t. 
den 22-årige midtbanespiller 
til holdets mest rutinerede. 
Morten Jørgensen, Rasmus 
Lundberg, Mico Elvig og Marc 
Lyster har alle rundet 100 
kampe inden for det seneste 
år.

Heldigvis har vi også kunnet byde flere 
nye spillere velkomne: Lasse Frendrup 
og Kenney Pedersen (begge tilgang fra 
Tuse), Nicolai Nielsen (Greve), Stephen 
Henriksen (Kirke Saaby) og Andreas 
Wihlborg (Lejre). Jakob Sparholt og Pa-
trick Juhl er tilbage efter en halvsæson 
i Greve, og endelig var der et gensyn 
med Henrik Bødker, som sagde farvel til 
KFUM i efteråret 2006 og siden har spil-
let i Nordsjælland, Sønderjyske, Vejle og 
Næstved.

I 2016-17 brugte KFUM hele 30 spillere på 
førsteholdet i sæsonens 27 turnerings- 
og fire pokalkampe. Ni af dem var debu-
tanter, og cheftræner Palle Olsen sendte 
i alt 10 spillere på banen, som enten i 
samme sæson eller i sæsonen forinden 
spillede U19 i klubben. Et klart vidnes-
byrd om perspektivet i det arbejde, der 
udføres i ungdomsafdelingen.

Før den nuværende sæson var der en be-
tydelig udskiftning i førsteholdstruppen. 
Veteranerne Anders Palle og Jacob An-
dersen spillede begge afskedskamp, da 
KFUM slog Kalundborg 4-1 i den sidste 
kamp før sommerferien. KFUM har også 
sagt farvel til Emre Selvi (Herlev), Aske 
Andersen, Martin Rasmussen og Josef 
Fakhry, ligesom Micki Kold Nagel, ud-
klækket i vores egen ungdomsafdeling, 
til alles overraskelse besluttede at stoppe 
to dage før første turneringskamp.

NOTER OMKRING DANMARKSSERIEN

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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Selv om han for længst er 
blevet pensionist, finder 
fodbolddommeren John P. 
Nielsen stadigvæk glæ-
de ved at komme ud og 
dømme. Ikke mindst på 
Lillevang
John P. Nielsen startede i det 
små med at dømme i ung-
domsrækkerne og de lavere 
SBU-rækker. Ret hurtigt fandt 
man ud af, at her var en fod-
bolddommer med et særligt 
flair for at læse spillet. John 
avancerede stille og roligt hø-
jere og højere op og nåede på 
et tidspunkt det, vi i dag kal-
der Superligaen. John P. der 
i øvrigt var ansat i Roskilde 
Amts Vejvæsen, fik i 1989 
tildelt pokalfinalen i Parken. 
Kampen stod mellem Brønd-
by og Ikast og blev vundet af 
Brøndby med 6-3 efter for-
længet spilletid.

Nu havde FIFA også fået øjet 
på John P’s evner, men kravet 
til en international karriere 
var, at man skulle kunne tale 
et rimeligt engelsk. John fik 
hurtigt gennemgået et gen-
opfriskningskursus og be-
stod testen.

45 år med fløjten og stadig
glad for at puste i den

INDUSTRIVEJ 19 H 
4000 ROSKILDE  ·  TLF.: 4675 4490

ROSKILDE@AUTO-G.DK

ROSKILDES STØRSTE BYGGEVAREHUS  - 15.000 m2 MED 120.000 VARENUMRE I SORTIMENT

ROSKILDE

Bospotex: Trykfarve: Standard grøn. 

tofteåsvej 24
4100 Ringsted
tlf. 4037 3016
murermester-qvist.dk

- Jeg tog fri fra arbejde og fik en uges in-
tensivt kursus med engelske lærere. Jeg 
terpede og terpede, det var meget ner-
vepirrende. Da jeg gik op til prøven, var 
jeg så nervøs, at jeg ikke kunne skænke 
en kop kaffe. Så meget rystede jeg på 
hænderne af nervøsitet.

Det blev til hele 45 internationale kam-
pe.

- En af de specielle kampe var i Tyrkiet, 
hvor alle er meget fanatiske. De hylede 
og skreg, men heldigvis gik det godt i 
denne kamp. Både her og alle andre ste-

der i udlandet, selv om jeg 
husker mange helt specielle 
oplevelser. Da vi engang nåede 
frem til en kamp i Dnepropetro-
vsk i det daværende Sovjetunio-
nen, spurgte guiden, om dommer-
trioen ville have sikkerhed på stadion.
Og jeg skal love for, at vi fik sikkerhed. 
Der stod russiske soldater med maskin-
pistoler skulder ved skulder hele vejen 
rundt om banen, fortæller John.

DET RØDE KORT KNÆKKEDE
- Der er dog en enkelt kamp jeg stadig 
kan ærgre mig lidt over, en kamp mel-

John P. Nielsen - altid klar til en 
kamp på Lillevang.
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lem Vejle og OB. Vejles Finn Kri-
stensen og OB’s Kim Ziegler tør-
nede sammen og burde være 
udvist. Jeg trak også det 
røde kort, der hang fast 
i brystlommen og bræk-
kede midt over. Derfor fik 
begge kun det gule kort. 
Bagefter kom Allan Simonsen 
ind til mig og sagde, det var en forkert 
dom, og det kunne jeg jo kun give ham 
ret i.

Dommeren fra Hvalsø var den første, 
som viste en målmand ud i dansk fod-
bolds bedste række. I 1988 måtte Vejles 
Alex Nielsen gå den tunge gang seks 
minutter inde i kampen, ramt af den ny 
regel om, hvad der skal ske, når keepe-
ren på ulovlig vis fratager en modstan-
der en oplagt målchance.

John kigger lidt rundt i KFUM’s klublo-
kale og siger: - i øvrigt er jeg glad for at 
komme her, man bliver godt modtaget, 
og jeg har en sjov historie. For et par 

år siden dømte jeg en 
kamp på KFUM.
Jeg skulle have omkring 
280 kr for at dømme og 

gik hen til kiosken for at 
få pengene. Kioskmanden 

stak mig 500 kr. og jeg sagde, 
at jeg ikke kunne give tilbage. Det skal 
du heller ikke, svarede kioskmanden, 
for du har været en rigtig god dommer!

Det er den slags, der varmer, slutter 
John P., som må skynde sig ud på ba-
nen. – en ny opgave venter på manden 
i sort… 

KS

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

tILMELD DIG VoREs 
nYHEDsBREV og få de 
lokale nyheder hver dag 
www.roskildeavis.dk

-oG fØLG os på fAcEBooK

Clean Up v/Henrik Eriksen
Nymarks Vænge 12
4000 Roskilde

Clean Up
RENgøRiNg

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

Sammen bygger vi profeSSionelt

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.
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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

Så kan vi endnu engang se tilbage på en 
Roskilde Festival, hvor flere hundrede 
frivillige, dels fra KFUM’s Boldklub, dels 
andre steder fra, ydede en stor indsats 

for vores klub. I næste nummer fortæl-
ler vi mere om festivalen, der forhåbent-
lig giver et noget bedre økonomisk re-
sultat i 2017.

Mange bække små og mange pander store
giver forhåbentlig...

KÆRE ALLE
Så er Roskilde festival 2017 vel overstået.

Vi vil gerne takke dig for din indsats for KFUM’s Boldklub Ros-
kilde under årets Roskilde Festival ved at invitere dig til 

EFTER FESTIvAL FEST, sammen med alle de glade og hårdtarbejdende
festivalmedarbejdere, der arbejdede i vores to Spanske Madhuse.

Dette vil vanen tro foregå i  KFUM’s klubhus på 
 Snebærvej 16, 4000 Roskilde

 lørdag den 30. september kl. 18:00

Her bringer 
vi en hilsen 
fra KFUM’s 

festivalledelse:

Med festival hilsen og på gensyn fra
KFUM’s Festival ledelse

Festivalledelsen vil byde på 
hyggeligt samvær, god musik, 
god mad, samt drikkelse i form 
af vin, øl og sodavand ad libi-
tum (vores yndlingsmærke).

Bindende tilmelding på mailadressen: 
tilmelding@kfumfestival.dk
og SENEST mandag den 11. september.

Der vil senere også være 
mulighed for små skarpe og 
drinks til små penge.

I lighed med tidligere år vil 
der også være lotteri med 
rigtig mange gode præmier, 
fra vores leverandører under 
selve festivallen.

Vi håber, at se så mange som muligt. 
(i 2013, 2014, 2015 og 2016 var vi 
mere end 100 deltagere)
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Over 200, spillere, trænere og 
ledere, fra KFUM tilbragte pinsen i 
Flensborg, et langt målmandsud-
kast fra den dansk-tyske grænse.
Seks årgange var afsted til Förde Cup, 
og de fik en god oplevelse med et fint 
sportsligt udbytte samt god tid til af-
slapning og andre aktiviteter.

I alt deltog over 100 hold fra Tyskland 
og Skandinavien i årgangene U8 – U15.
Flot, at to KFUM-hold, U9 og U12, kom 
helt til tops i deres rækker. Årgang ’03 
deltog i turneringen hos U15 sammen 
med klubbens mandskab fra denne år-
gang, og de to hold besatte henholdsvis 
2.- og 3. pladsen. 

Henrik Lund, én af trænerne for det da-
værende U9-hold, fortæller, at det var 
første gang, drengene prøvede at spille 
syvmands-fodbold. Succesen var over-
vældende med sejre i samtlige kampe 
og 2-0 over Lemsahler SV fra Hamburg 
i finalen.

Siden Förde Cup er KFUM’s U9-hold ble-
vet til U10, og truppen tæller næsten 30 
spillere. Med god tilgang i sommerpau-
sen ser truppen både bredere og stær-
kere ud, og spillerne udvikler sig bl.a. 
ved deltagelse i stævner flere gange om 
måneden.

På billedet efter finalen i Flensborg ses 
de glade spillere sammen med trænerne 
Lars Hassenkam og Henrik Lund. Fra 
venstre ses Tulio, Aske, Silas, Sebastian, 
Adam, Malte, Andreas og Benjamin, for-
rest målmand Sigurd.

Fin KFUM-tur til grænselandet
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vi har taget hul på et nyt 
spændende efterår i KFUM
Sportsligt er både ambitioner og for-
ventninger høje. Vores DS-hold skal 
igen forsøge at spille sig derop, hvor det 
er sjovt. Forudsætningerne er gode, hol-
det er forstærket på flere pladser i for-
hold til sidste sæson, og betingelserne 
for at kunne gøre sig gældende i toppen 
af tabellen er til stede. Om det lykkes i 
4. forsøg, det må tiden vise.

Anderledes ubestrideligt er det, at vo-
res ungdomsafdeling står stærkere, end 
den nogen sinde har gjort med indran-
geringer i Øst 1 og 2 (de tidligere 2. og 
3. divisioner) i stort set alle årgange.

Det er den frugt, vi høster af flere års 
målrettet satsning på dygtige og velud-
dannede trænere og ledere i årgangene.

Med en stadig stor medlemstilgang til 
børne- og ungdomsfodbold og de sta-
digt dygtigere trænere og ledere har vi 
på den måde skabt et forbilledligt fun-
dament for det fortsatte arbejde på så-
vel elite- som breddefodbolden. Et fun-
dament, som rigtig fint bekræfter vores 
målsætning om at være en klub for alle 
- elite som bredde, ung som gammel. 
Uanset hvem du er, hvor du kommer fra, 
og hvad du vil, så har KFUM et tilbud til 
dig.

Der har vi også til alle vores engagerede 
og dygtige frivillige. Frivillige der, for en 
stor dels vedkommende, også støtter 
op omkring KFUM’s deltagelse på Ros-
kilde Festival.

I skrivende stund er kasseapparatet 
endnu ikke gjort endeligt op, men vi har 
i år gjort en masse gode erfaringer og 
fået nye ideer, som vi kan bruge frem-
over.

Ideer har vi fortsat masser af, og pen-
gene til nogen af dem er heldigvis al-
lerede tjent og venter på at blive brugt, 
forhåbentlig i samarbejde med Roskilde 
Kommune.

Først og fremmest skal vi have lavet et 
nyt lysanlæg over 7-mands banen foran 
klubhuset. Det tror og håber vi på, at vi 
med kommunens velvilje kan få etable-
ret allerede i dette efterår.

På sigt ønsker vi os også at udvide ba-
nen og erstatte græsset med kunstgræs, 
så den kan bruges hele året. Med de 
mange nye medlemmer og de stigende 
træningskrav, der følger med højere ind-
rangeringer, er det efterhånden et akut 
behov, men økonomien skal selvfølgelig 
først være der. Det er en af de forbedrin-
ger, der står højt på ønskesedlen.

Velkommen til endnu en sæson i Roskil-
des bedste fodboldklub.

Allan Markussen
Formand

Formandens klumme

13 drenge fra KFUM’s daværende 
U11-hold havde før sommerferien 
en dag, de sent vil glemme på 
brøndby Stadion.
Superligaklubben holdt udtagelses-
stævne til sin Master Class T+ trup for 
årgangen, og næsten en snes klubber 
fra talentcentre i Brøndby-systemet del-
tog i arrangementet.

Vi skulle have udgjort et hold sammen 
med Raklev og Strøby, men de kunne 
ikke stille spillere den dag. Derfor også 
en stor cadeau for os, at vi fik lov at 
stille et rent KFUM-hold, som med otte 
mand på banen spillede tre halvlege, 
fortæller cheftræner Tom Bo Larsen.

KFUM fik to spillere, Silas Nielsen og Vik-
tor Lundgren, udtaget til talenttræning 
i Brøndby for denne årgang. Sammen 

med en række spillere fra andre klub-
ber skal de i løbet af efteråret træne 10 
gange i Brøndby, men i øvrigt fortsætter 
de selvfølgelig med at spille og træne i 
KFUM.

Udtagelsesstævnet var en rigtig fin op-
levelse. Drengene strålede alle over hele 
ansigtet, og lige netop på denne dag var 
det faktisk ligegyldigt, om de tabte eller 
vandt. Til deres begejstring fik de også 
lov at beholde den grønne spilledragt, 
som var fremstillet til dagen, fortæller 
træneren.

I mellemtiden er årgangen blevet til U12. 
Den tæller næsten 30 spillere, og det gi-
ver materiale til to hold, som optræder i 
SBU’s række 2 og 3.

På billedet ses de 13 KFUM-drenge, som 
deltog i udtagelsesstævnet i Brøndby.

KFUM’ere i mesterklasse
på brøndby Stadion
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Kort fortalt…

I venskabskampen mellem Danmark 
og Tyskland på Brøndby Stadion i 
juni blev der skrevet KFUM-historie. 
Frederik Sørensen kom på banen 
midt i 2. halvleg som den første A-
landsholdsspiller, der har fået sin 
opvækst her i klubben. Blandt mod-
standerne i hans debut var holdkam-
meraten fra 1. FC Köln Jonas Hector. 
Den 25-årige forsvarer skal spille 
Europa League med sin tyske klub i 
denne sæson, og Frederik Sørensen 
har i de to første år som fast mand 
i Köln spillet 53 Bundesliga-kampe.

Siden sidst er vi løbet ind i en række 
runde fødselsdage, og vi iler med et 
forsinket til lykke med dagen. Det 
gælder vor tidligere formand Mo-
gens Rasmussen, 75 år. Mogens er 
altid at finde på Lillevang, når før-
steholdet har hjemmekamp.

Noel Hansen, 252 førsteholdskampe 
og Erik J. Nielsen, 127 kampe, beg-
ge medstifter af vort medlemsblad i 
1960, er blevet 80 år.

En af sportens helt store ildsjæle, 
nu formand for ældremotionen, Ole 
Rasmussen, har rundet de 75 år. Ole 
dukkede altid op, da vi holdt loppe-
markeder, hvor han stod for møbel-
salget.

Kan nogen gætte, hvad der er den 
mest klamme oplevelse, en fod-
boldspiller kan komme ud for på 
Lillevang? Svaret fra redaktionen: 
At sætte en glidende tackling ind og 
lande i en hundelort. 
Risikoen er i den grad til stede, fordi 
mange hundeluftere, som kommer 
udefra, enten ignorerer eller overser 
de skilte på anlægget, der fortæller, 
at dyrene kun må bevæge sig på sti-
erne, ligesom de skal holdes i snor. 
Venlige henstillinger hjælper ikke 
altid, så måske skulle bestyrelsen 
overveje at sætte flere skilte op på 
anlægget. 
Hvis et sådant initiativ har en ”ad-
færdsregulerende virkning” på bare 
halvdelen af skurkene, så er vi kom-
met langt. Og bemærk venligst i 
denne sammenhæng: 
Skurkene – det er alt-
så ikke hundene!

Den sidste fredag i maj havde KFUM 
besøg af firmaet LIP Bygningsartik-
ler A/S. Det var en firmatur for de-
res personale og påhæng, og de 80 
deltagere kom fra Danmark, Norge, 
Sverige og Egypten. Efter en fornø-
jelig fodboldkamp var der hygge 
på terrassen med pølsevogn og 
drikkevarer, før turen gik videre til 
domkirken og vikingeskibsmuseet. 
”Skovpavillonen” stod for arrange-
mentet, og det gav en pæn skilling, 
som går ubeskåret til Forældrefor-
eningen.

Vi skulle hilse fra møntmester Esther 
Poulsen og meddele, at Tingklubben 
gerne tager mod nye medlemmer. 
Den er nu oppe på 115 betalende 
medlemmer, et ganske fint tal, men 
der er altid plads til flere.

Kontakt: PAUL JØRN LARSEN 
Telf. 50 98 39 37

Vores meget flittige lille lørdags-
gruppe er stadig dejlig aktiv. Nu 
har de fået sat koste op, så spillerne 
nemt kan børste jord og græs af. 
Støvlekostene er anbragt forskellige 
steder ved udgangene fra banerne. 
Skovpavillonen, som de ynder at 
kalde sig, har også opsat en ekstra 
container til opbevaring af diverse 
vogne og redskaber.

Og så skal det lige nævnes, at de 
spande, der blev brugt til den span-
ske fodboldskole, hvor der var 
kolde vand og diverse frugter, som 
drengene bare kunne tage, var geni-
alt tænkt. Keld Hansen havde frem-
stillet spandene, godt initiativ siger 
vi herfra.

KS

Desværre har vi også mistet venner 
af klubben.

KFUM’s formand i årene 1955-59, 
Erik D. Nielsen var med til at gen-
skabe klubben, der efter de første år 
efter krigen lå i dvale.

Tidligere bestyrelsesmedlem, Keld 
Nielsen var med i initiativgruppen, 
der fik gang i Lillevang. Keld nåede 
lige at være med til et enkelt +50’er-
træf og fik set vor nye første sal for 
første gang.

Et kendt og 
populært ansigt 
på KFUM, fotograf, 
Erling J. Pedersen, 
har desværre 
købt sin sidste 
stadionpølse. 
Han er stærkt sav-
net i bybilledet.

En lørdag i august var der nogle, 
som et øjeblik tænkte, at Lillevang 
måske nu også var blevet hjemsted 
for politiske forhandlinger eller son-
deringer?????
Jo, trafikminister Ole Birk Olesen 
kunne ses på anlægget. Men det 
havde den naturlige forklaring, at 
hans søn spiller på det Vanløse-
hold, som den pågældende dag be-
sejrede KFUM 5-4 i Øst-rækken for 
U 14-hold.
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KFUM’s Boldklub, Roskilde
Snebærvej 16
4000 Roskilde

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

FINTENS SKRIbENTER:
Kurt Skjoldby, tlf 46352696, mail 
loneogkurt@skjoldby.com
Leon Andersen, tlf. 81524218, 
mail leander@comxnet.dk
Paul Jørn Larsen, tlf. 50983937, 
mail bodil-paul@Larsen.dk
Søren Schaadt Larsen, tlf. 
28735566

Fotos: Flemming Lyster, Søren 
Schaadt Larsen, Jeff Duckett m.fl.

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

HJEMMEKAMPE I 
DANMARKSSERIEN
(alle lørdag kl. 13.30)

16. september:
KFUM – Virum-Sorgenfri

30. september: 
KFUM – Avedøre

7. oktober: 
KFUM – Vanløse

28. oktober: 
KFUM – B 1908

Se i øvrigt 
www.Roskilde-kfum.dk
www.dbu.dk og 
www.dbusjaelland.dk

ANDRE bEGIvENHEDER:
30. september kl. 18.00: Festival-
fest i klubhuset på Snebærvej.

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

mOdERnE 
KOnTORfORSyning

DIT
køkken

INV_KOKK2012_OMSLAG.indd   1 15/11/12   15.13

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

Gadstrup 
Bustrafik
46 19 00 94

Da rigtigt mange børne- og ungdomsårgange var til stævne i Flensborg i pinsen, havde vi en 
udfordring med at skaffe bolddrenge til DS-holdets hjemmekamp mod Virum-Sorgenfri. Men 
den løste næstformand Sanne Andersen, som mobiliserede seks bolddrenge og –piger samt 
ekstra tilskuere fra sin 5. klasse på Peder Syv Skolen i Viby. Godt gået, skulle vi hilse og sige. 
Her ses de alle sammen med landsholdsspilleren Lasse Schöne, som også havde lagt vejen forbi 
KFUM.

Kort fortalt…

HKS 4000 – det lyder nærmest som 
et postordrefirma eller navnet på et 
rengøringsmiddel. Men det er altså ar-
bejdstitlen på det projekt, KFUM har i 
gang sammen med klubberne i Svoger-
slev og Himmelev. Vi kan dog hilse fra 
sportschef Pierre Overgaard og bero-
lige med, at der kun er tale om en ar-
bejdstitel. Forhåbentlig finder man på et 
mere ”sexet” navn, hvis sonderingerne 

udmønter sig i et samarbejde af en el-
ler anden art mellem de tre klubber. 
Hvorvidt det sker, handler i høj grad 
om økonomi, men selvfølgelig også om 
sportslige overvejelser. I modsætning 
til de to andre klubber har KFUM ikke 
underskrevet hensigtserklæringen, men 
forbeholder sig stadigvæk retten til at 
springe fra.

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

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

Alle er velkomne i hele Sjællands sparekasse.

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

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

WWW.SPKS.DK/ROSKILDE


