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Emil Ølvang, Morten Friis og Michael Andersen – fotograferet 
af Flemming Lyster efter årets sidste hjemmekamp i 
Danmarksserien, hvor Ølvang scorede vores mål i 1-1 kampen 
mod B 1908. De tre figurerer på en ganske særlig liste, som du 
kan læse mere om inde i bladet. 
Her fortæller vi bl.a. også om et rekordår på festivalen.
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Med alle kræfterne koncentreret i 
ét stort telt opnåede KFUM sit bed-
ste resultat nogen sinde. Men vi 
må kæmpe med Roskilde Festival 
for at få det nødvendige antal fri-
villige

KFUM’s Boldklub har i 2018 leveret det 
bedste resultat nogen sinde på Roskilde 
Festival. Med et overskud på lidt over en 
million kroner.

- Vi har flere gange i de senere år 
sagt, at en million burde være et reali-
stisk mål. Og nu er vi der så, lyder det 

fra to tilfredse repræsentanter for KFUM 
Festival, Jan Themsen og Arne Nielsen.

2018 var prøveklud for en ny kon-
struktion, hvor KFUM og Byggefonden 
under navnet KFUM Festival havde slået 
”pjalterne” sammen og samlet indsatsen 
i ét stort telt. Det rummede dels Dixie 
Burger, dels en madbod, som udeluk-

kende serverede morgenmad.
Det er derfor nærliggende at konklu-

dere, at nu har vi det set up, der skal til. 
Efter en lang periode, hvor KFUM grad-
vist sagde farvel til kiosker og agoraer 
og i denne fase prøvede flere forskel-
lige tiltag, bl.a. den spanske madbod, 
før tingene endelig gik op i en højere 
enhed.

- Men til trods for det flotte over-
skud må vi fastholde, at det er en hård 
proces at fusionere. Der er mange nye 
funktioner, en del oplæring samt men-
tale barrierer, som skal forceres, siger 
Arne Nielsen.

- Det har været et enormt arbejde 
hele vejen rundt for at få enderne til at 
mødes, også fordi det er to helt forskel-
lige måder at arbejde på, om du tidlige-
re har været i Dixie Burger eller i KFUM’s 
madbod, supplerer Jan Themsen.

430 frivillige var på banen, og de to 
festival-chefer skønner, at heraf havde 

mellem 150 og 200 i forvejen relatio-
ner til festivalen qua Dixie Burger og/ 
eller KFUM.

MÅTTE KØBE 50 BÅND
Alligevel kan overskuddet ikke skjule 
betydelige udfordringer, som ramte 
dette års festival, og som også ser ud 
til at gøre sig gældende i 2019. Ros-
kilde Festival havde nemlig skåret ned 
flere steder, og ikke mindst på antallet 
af de armbånd, som festivalen giver 
til frivillige. KFUM havde således søgt 
om 430, men fik afslag og måtte selv 
betale for de sidste 50. 

Sagt på en anden måde: Uden den-
ne uventede udgift havde overskud-
det været noget større.

Som udgangspunkt må KFUM Fe-
stival regne med at få samme antal til 
rådighed næste år, altså 375. Betyder 
det, at vi skal forsøge at nå et lige så 
fint resultat som i år, men med færre 
frivillige?

Tankegangen trænger sig på, men 
det er ikke noget, som vores festival-
ledelse på nogen måde har det særligt 
godt med.

- Med færre frivillige, end vi mener 
at have brug for, kan vi eksempelvis 
blive tvunget til at have færre folk på 
nogle vagter, eller til at holde lukket 
i et vist antal timer. At skulle arbejde 
mere end de nuværende 30 - 32 timer, 
det vil mange givetvis sætte sig imod. 
Måske er søndagen også til debat, 
hvor det er en særlig udfordring, at vi 
skal holde åbent, samtidig med at vi 
begynder at pille tingene ned, argu-
menterer Themsen og Nielsen.

Her er altså noget at tage fat på i 
den løbende dialog med Roskilde Fe-
stival, hvor det set udefra godt kan 
virke, som om det nogle gange kni-
ber lidt med forståelsen for de vilkår, 
klubberne og de mange frivillige ar-
bejder under.

KFUM har de seneste år profite-

Festival i 
million-klassen

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



Side 4 Side 5

ret af, at alle aktiviteter ligger samlet i 
Apollo-området. På et befærdet strøg, 
hvor der er masser af trafik til og fra 
selve festivalpladsen. Men også her af-
venter KFUM med spænding, hvad der 
kommer til at ske næste år.

TRÆK LIGE VEJRET ENGANG…..
- I Dixieburger har vi set, hvad skiftende 
placeringer kan betyde for tilstrømnin-
gen af kunder og dermed for omsætnin-
gen. Lad os håbe, at vi kan beholde den 
nuværende placering, så kunderne ved, 
hvor de kan finde os, lyder det fra Arne 
Nielsen.

Ledelsen i KFUM Festival har derfor 
et fromt ønske: At Roskilde Festival ikke 
var så forhippet på hele tiden at søsætte 
nye tiltag.

- Hvor ville det være dejligt, at vi 
ikke hvert eneste år skulle forholde os 
til noget nyt...

Men under alle omstændigheder 
handler det inden så længe om at finde 
en model for 2019, og det vil bl.a. sige, 
at der engang efter nytår åbnes for til-
melding. I første omgang for medlem-
mer af KFUM, og det kan tænkes, at 
denne kreds får endnu længere tid til at 
søge, inden alle andre får budet.

- Når vi i hvert fald ikke kan hyre 
flere frivillige end i år, giver det god me-

ning, at vi i hvert fald får de faste kræf-
ter med. Her taler vi i øvrigt også om 
folk, der ellers ikke kommer på KFUM, 
men som i flere år har arbejdet for os på 
festivalen, fordi de synes, at det giver 
rigtig god mening, tilføjer de to festival-
chefer.

Selvfølgelig kan vi ikke klare udfor-
dringen uden nye ansigter udefra. Men 
en solid kerne af gengangere har høj 
prioritet, også fordi det logisk set kunne 
være i denne kreds, at man rekrutterede 
folk til ledelsesfunktioner. Der kommer 
uden tvivl et tidspunkt, hvor mange i 
den nuværende ledelse synes, at de har 
været med længe nok, eller i hvert fald 
gerne vil aflastes.

Overordnet handler det om at gene-
rere flest mulige penge til den daglige 
drift, så en masse børn og unge også i 
de kommende år får unikke oplevelser, 
til daglig og på turene med KFUM i ind- 
og udland.

- Derfor håber vi også på, at vi kan 
motivere mange forældre til at tilmelde 
sig som frivillige på et tidligt tidspunkt. 
Det vil også være en fordel for dem i 
forhold til planlægningen af familiens 
sommerferie, slutter Arne Nielsen og 
Jan Themsen.

Leon A.
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Rødt kort i første kamp - et hav af skader, 
og så lokkede trænerjobbet
Steen Lærke, tidligere førsteholds-
spiller, er én af trænerne på den 
store U12-årgang, og han træner 
også særlige talenter på TopCentret
Lige præcis denne dag, hvor vi møder 
Steen Lærke på vej ind fra en kamp på 
kunstgræsbanen, har han svært ved at 
skjule sin ærgrelse.

Steen er assistent for cheftræner 
Morten Nielsen på årgang U12. Deres 
hold har lige mødt Køge i det, der hed-
der SU, forkortelsen står for spiludvik-
ling. I denne særlige turnering spiller 
holdene tre ”halvlege” a 20 minutter, og 
der bliver kun talt scoringer efter de to 
første.

Herefter kommer det med spiludvik-
lingen ind i billedet, for i kampens tred-
je fase er det meningen, at holdene kan 
ændre taktik eller spille med en anden 
formation.

- Det blev slet ikke bedre, snarere 
tværtimod, lyder den korte melding fra 
Steen Lærke.

Sådan skal det være umiddelbart ef-
ter en kamp, der ikke har kørt helt, som 
trænere og spillere havde forestillet sig 
det.

Når indtrykkene er kommet en 
smule på afstand, vil en mere nøgtern 
vurdering normalt indfinde sig. Og igen 
give plads for det, som er alfa og omega 
for Steen Lærke:

- Jeg har virkelig fået appetit på træ-
nergerningen, og jeg glæder mig, hver 
eneste gang jeg skal til træning.

Han tilhører en særlig kategori, som 
vi sætter meget pris på i KFUM: De spil-
lere, der vender tilbage til klubben som 
trænere, efter at deres aktive karriere er 
overstået.

MANGE SKADER
Men relationen mellem KFUM’s Boldklub 
og Steen Lærke begyndte overhovedet 
ikke som ”kærlighed og kildevand”, eller 
noget i den retning.

Han voksede op i Gadstrup, også 
som fodboldspiller, på et tidspunkt med 
Morten Friis og Kenneth Tune Christen-
sen som trænere. De syntes begge, at 
han skulle prøve lykken i KFUM, hvis 
bedste hold også dengang spillede i 
Danmarksserien.

- I fem træningskampe på 2. holdet i 

foråret 2005 lavede jeg 11 mål, men det 
var i første omgang ikke nok til, at jeg 
kunne bruges på det bedste hold. Jeg 
debuterer så for KFUM i en serie 2-kamp 
mod Roskilde Boldklub. Og hvilken de-
but, jeg må nemlig forlade banen med 
et rødt kort, beretter han selv.

Herefter var der dømt krise i et styk-
ke tid, for Steen Lærke var allermest ind-
stillet på at vende tilbage til Gadstrup. 
Uden specielt meget lyst fortsætte han 
med træningen, og så skete der endelig 
noget.

- Tonny Larsen, der trænede 2. hol-
det, lagde et godt ord ind for mig. Jeg 
kom med i et par træningskampe, fik 
ros af cheftræner Palle Olsen, og så kør-
te det endelig.

Han fik 43 kampe på halvanden sæ-
son i Danmarksserien og Kvalifikations-
rækken, men fra foråret 2007 begyndte 
uheldene at vælte ind over den hurtige 
kantspiller.

I opstarten til turneringen blev han 
ramt af en korsbåndsskade på den den-
gang næsten nyindviede kunstgræs-
bane. Første operation mislykkedes, 

komplikationer stødte til, og halvandet 
år efter skaden vred han knæet af led. 
Det krævede en ny operation, og der-
på besluttede Steen at vende tilbage til 
Gadstrup.

- Men en dag røg så et korsbånd i det 
andet knæ. Da en ny operation var over-
stået, var min karriere reelt slut som 27-
årig. Fra da af kunne jeg kun spille for 
sjov på All-Star holdet, samtidig med, at 
arbejdet som træner begyndte at lokke. 
Jeg blev spillende assistent-træner på 
Himmelevs serie 2-hold, og det varede 
halvanden sæson. Så ødelagde jeg en 
menisk i et solouheld, en menisk, jeg 
har fået fjernet så sent som i år.

Den nærmest endeløse række af 
uheld fratog ham dog ikke lysten til fod-
bold. Også fordi sønnen, Oskar, og i øv-
rigt også dennes søster, viste både lyst 
til og evner for spillet.

Oskar begyndte på Lillevang i en al-
der af fem-seks år, og faderen hjalp den 
daværende træner og sektionsleder, 
Sergio Fox. Så ville sønnike prøve lyk-
ken i RB, og farmand fulgte med som 
træner.

Fra Steen Lærkes tid på førsteholdet: Her 
jubler han sammen med Henrik Bødker 
over et af målene, da KFUM i efteråret 2006 
besejrer Lyngby i Kvalifikationsrækken
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STORT ENGAGEMENT
- Men jeg var slet ikke tilfreds med for-
holdene dernede, og så kontaktede jeg 
Martin Degn for at høre, hvordan det gik 
i KFUM. Det er vel et par år siden, at jeg 
vendte tilbage sammen med Oskar, og 
det til en meget stor årgang, også fordi 
der er kommet rigtigt mange fra om-
egnsklubberne. Næsten 50 er vi i dag, 
og interessant nok har vi drenge fra 14 
forskellige skoler, forklarer Steen Lærke.

Han indgår i et team af syv trænere, 
som har med fire hold at gøre, og hvoraf 
de seks samtidigt er forældre. 
Drengene er inddelt i en såkaldt 
T-trup og en basisgruppe, og 
denne fordeling fungerer efter 
Steens mening rigtigt fint.

- Vi taler om en årgang med 
et rigtigt godt sammenhold, 
noget som også klubbens fine 
kantine i høj grad bidrager til, li-
gesom det samlede trænerteam 
og Martin Degn som teamleder 
yder en meget stor indsats. 
Cheftræner Morten Nielsen står 
også bag en sponsorgruppe for 
årgangen. Gruppen sørger ek-
sempelvis for flere sæt spilletøj 
til drengene, og hvis forældre 
har svært ved at betale, hvad 
det koster at komme med på en tur, så 
kan sponsorgruppen også hjælpe.

Steen Lærke vurderer, at der spille-
mæssigt er stor forskel i kvalitet samt i 
drengenes evne til at fastholde koncen-
trationen.

- Men der er sket rigtigt meget i 
deres udvikling, og som træner er det 
fantastisk at kunne give sin faglighed 
og viden videre og så se, hvordan de 
suger til sig. Vi har således indøvet en 
række kombinationer i forbindelse med 
frispark og hjørnespark, og det ser vi 
slet ikke i samme grad som vores mod-
standere. Men fantastisk at se glæden 
hos drengene, når disse detaljer så lyk-
kes i en kamp, tilføjer han.

På dette alderstrin kan hele arbejdet 
med spillerne sammenfattes under én 
overskrift: Udvikling.

Efter sommerferien var KFUM’s tre 
U12-hold alle rykket en række op. Det 
bedste blev således testet i række 1, 
hvor de skulle vænne sig til mere inten-
sitet, ligesom de måtte konstatere, at in-
dividuelle og kollektive fejl blev straffet 
hårdt af modstanderne.

- Vi har ikke altid været helt så dyg-
tige til at udnytte de andres fejl, men vi 
kan se, at det altsammen går den rigtige 

vej. Vi vil gerne spille med et højt gen-
pres, som indimellem godt må blive lidt 
overfalds-agtigt, ligesom vi tilstræber 
et teknisk baseret spil med en fornuf-
tig portion boldbesiddelse. Ligeledes 
må drengene gerne gå ind i duellerne, 
og de skal lære, at et taktisk baseret fri-
spark i nogle situationer kan være helt 
i orden.

INTERESSE UDEFRA
I de seneste år har vi i KFUM skullet 
vænne os til, at andre klubber interesse-
rer sig for vores spillere i en stadig tid-
ligere alder. Det kan Steen Lærke i den 
grad nikke genkendende til, og det er 
også et tema, som har været berørt på 

TILMELD DIG VORES 
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møder med drengenes forældre.
- Det er da flot præsteret, hvis klub-

ben kan levere spillere til større klubber, 
hvor de får mulighed for at udvikle sig 
endnu mere. Men det giver ingen me-
ning, hvis en dreng i denne alder tager 
til Brøndby eller i Rådmandshaven og 
stort set sidder på bænken hele tiden. 
Du udvikler dig ikke, hvis ikke du får 
masser af spilletid, og det får de her i 
klubben, hvor uddannelsen af trænere 
prioriteres meget højt. Det sker så i en 
kombination med sammenhold og nær-
vær, som er noget, der kendetegner 
KFUM, og som man ikke finder i en hvil-
ken som helst fodboldklub.

Den generelle holdning til andre 
klubbers interesse i spillere fra årgan-
gen er blevet meldt ud på møder med 
forældrene. Og den er meget klar.

- Det skal foregå på en ordentlig 

måde, og sådanne henvendelser skal al-
tid rettes videre til Morten Nielsen som 
cheftræner, så trænerstaben kommer 
ind over det.

Steen Lærke har uddannelserne som 
træner på B1 og B2. Han mangler såle-
des B3, det øverste trin på skalaen, der 
er møntet på ”lettere erfarne ungdoms- 
eller seniortrænere. Denne licens er han 
klar at få ved en eksamen, der finder 
sted i januar i et kursus her i klubben.

Med en solid faglig ballast lod han 
sig friste til at lægge billet ind på en træ-
nerpost, da KFUM i samarbejde med FC 
Roskilde fik overdraget et såkaldt Top 
Center med hjemsted på Lillevang. Cen-
tret er et tilbud om specialtræning til 
drenge i årgangene U10 - U12 fra klub-
ber i lokalområdet.

Som én af KFUM’s repræsentanter 
i dette tiltag arbejder Steen Lærke pri-

En glad træner og mindst lige så glade spillere, 
efter at U12-holdet har vundet sin 

række ved Kronborg Cup i Hellebæk
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mært med de udvalgte spillere 
på U11. Den anden er Palle Ol-
sen, der stoppede som træner 
for DS-holdet efter sidste sæ-
son, og som er sportslig og ad-
ministrativ chef.

- Principielt synes jeg, at det 
er for tidligt at selektere dren-
ge, mens de stadig spiller U10. 
Erfaringerne viser, at drengene 
i denne alder ikke er tilstræk-
keligt træningsparate. Men el-
lers er der tale om træninngs-
pas, hvor der ikke kommer så 
mange, hvilket giver mulighed 
for mange berøringer og genta-
gelser.

- Som jeg forstår det, er der 
i første omgang tale om en treårig prø-
veperiode med disse centre. Indtil nu 
synes jeg, at ikke alt har fungeret lige 
hensigtsmæssigt, men jeg håber, at vi 
kan levere nogle drenge til DBU’s sam-
ling for U13-spillere i 2019, fortsætter 
Steen Lærke.

IKKE PLADS TIL FLERE
Tilbage til årgang U12 i KFUM, nu hvor 
vi er inde på det her med at udpege sær-
lige talenter. Det giver nemlig årgangen 
et plads- og kapacitetsproblem, at den 
tæller så mange spillere.

- Derfor står vi i dag i den situation, 
at vi må sige nej til spillere udefra, hvis 
det er drenge, vi vurderer som bredde-
spillere. Dem må der så være andre 
klubber i Roskilde, som kan favne. Med 
deciderede forstærkninger vil det selv-
følgelig være noget andet.

- Men stop en gang. Betyder det, 
at når disse spillere kommer, så skal I 
smide nogen ud for at skaffe plads til 
de nye?

- Nej, det kommer i hvert fald ikke 
til at ske. Truppen fungerer i dag rigtigt 
godt, på og uden for banen, og inde i 
deres hoveder er de alle vokset rigtigt 
meget. I slutningen af efteråret stop-

pede to drenge på årgangen, og det fik 
vores cheftræner til at indkalde til et 
møde. Hvorfor? Jo, vi kan da ikke have, 
at de stopper med at spille fodbold, som 
han udtrykte det....

I perioden frem mod foråret delta-
ger disse drenge i forskellige indendørs 
stævner, ”en gave til deres tekniske ud-
vikling” i følge Steen Lærke. Desuden 
skal de for første gang forsøge sig med 
futsal, og udendørs er de tilmeldt Vin-
terbold. For at få aktiveret så mange 
som muligt, og det sker desuden ved 
to gange udendørs træning hver uge 
samt indendørs træning om lørdagen 
på Østervangskolen.

Steen er vvs-uddannet, og han ar-
bejder i dag som gastekniker med at 
servicere og reparere gasfyr.

- Så selvfølgelig handler ikke alt 
om fodbold. Men jeg er virkelig blevet 
grebet af trænerjobbet, og vi må så se, 
hvad det rækker til fremover. Jeg har 
også tænkt over den mulighed, at Oskar 
en dag vil forsøge sig i en større klub. 
Hvis det sker, vil jeg nok tage en pause. 
Men efter den pause håber jeg stadig, at 
der vil være brug for mig, slutter Steen 
Lærke.

Leon A.

Og husk så, hvad vi har aftalt, når I går på banen….

Det ligner 
en rekord for evigheden
Usandsynligt, at nogen de første 
mange år kommer til at true 
GeRhaRd KLaSChKa på listen over 
spillere med flest kampe for KFUM

423 kampe på klubbens bedste senior-
hold, den første i 1982, den sidste 21 år 
senere.

Med dette imponeren-
de antal topper Gerhard 
Klaschka listen over de 
KFUM’ere, som gennem ti-
derne har spillet flest kam-
pe på vores førstehold. 
Med mere end 100 kampe 
ned til nummer to.

Samtidig er det i sig 
selv en enestående fortæl-
ling om en epoke i KFUM 
og i fodbolden i lokalmil-
jøet, som næppe kommer 
igen. En epoke, hvor det 
ikke for alle, men for man-
ge, var en ganske naturlig 
ting at spille hele sin kar-
riere i den klub, hvor man 
var vokset op.

Her hørte man til, hver-
ken mere eller mindre.

Det var lidt af en tilfæl-
dighed, at Gerhard Klasch-
ka fandt vej til Lillevang 
som 12-årig. Faderen hav-
de ellers været ungdomsleder her, men 
det var faktisk onklen Holger Christen-
sen, der blev dommer i dansk fodbolds 
bedste række, som anbefalede KFUM og 
også skubbede lidt til.

- Jeg ser mig selv som en slags 
landsbytosse, der aldrig har boet læn-
gere end fem kilometer væk fra domkir-
ken. Senere studerede jeg og arbejdede 

på fuldtid som revisor, så det der med 
at shoppe rundt fra klub til klub, det var 
ikke lige mig.

I dag kan Gerhard konstatere, at 
spillet også kan have sin pris. I hans til-
fælde i form af et invalideret knæ.

- Efter at være stoppet, også på old 

Gerhard Klaschka får blomster af formand Ole Andersen før 
sin kamp nummer 400 i efteråret 1998. Ud over jubilæet 

husker Gerhard især kampen for én ting – han indkasserede 
et gult kort efter 23 sekunder og måtte derefter køle af på 

bænken i 10 minutter
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boys-holdet, har jeg i flere år arbejdet 
på festivalen og også skrevet til Finten. 
Jeg er af den gode årgang 1963, som 
desuden bl.a. tæller Kim Skovgaard, 
Carsten ”Fessor” Hansen, Peter Fejer-
skov og Henrik Laurent. Vi ses og mø-
des jævnligt i klubben, både dem, der 
stadig mener, at de kan spille, og dem, 
der ikke kan.

Flere fra denne årgang var i 1987 
med til at spille KFUM op i Danmarksse-
rien for første gang. Det går der fortsat 
gode historier om, som også udvikles, 
når denne kreds en gang om året tager 
på studieophold på Mallorca.

RELATIONERNE
- Her taler vi om relationer, der virkelig 
fortæller noget om, hvad en fodbold-
klub kan udrette, og hvilke værdier den 
står for. Sådan en klub er KFUM, et fri-
sted for alle, der har lyst til fællesska-
bet.

Der knytter sig en ganske særlig hi-
storie til Gerhard Klaschkas 423. og sid-
ste kamp på førsteholdet.

- Det havde allerede sikret sig op-
rykning fra Sjællandsserien på et tids-
punkt, hvor det også var vigtigt at 
styrke andetholdet, så det ikke rykkede 
ned. Altså blev nogle spillere sendt ned 
for at forstærke andetholdet, og så blev 
der bl.a. ringet efter mig. Jeg spillede el-
lers old boys på det tidspunkt, men fik 
så et comeback, få dage efter at jeg var 
fyldt 40, fortæller han.

Sådan knytter der sig mange fortæl-
linger til de spillere, som gennem tider-
ne har optrådt på KFUM’s bedste hold. 
Hvad enten de har fået rigtigt mange 
kampe, bare nogle få, eller måske kun 

en enkelt.
Rigtigt højt på listen ligger også 

Michael Andersen, søn af klubbens tid-
ligere formand og dermed medlem af 
”Fodboldfamilien Andersen”.

Historien om, at han er landet på 
de 275 kampe, som statistikken her i 
bladet viser, minder rigtigt meget om 
Gerhard Klaschkas. Michael var i foråret 
2013 holdleder på førsteholdet, der flere 
runder før afslutningen havde sikret sig 
oprykning fra Sjællandsserien.

- Samtidig skulle vi have det næst-
bedste hold op i serie 2, og så blev dette 
hold forstærket med flere fra førstehol-
det. Det betød, at holdlederen også stod 
på holdkortet, og i en alder af 37 fik jeg 
nok fire kampe i denne periode, fortæl-
ler Michael Andersen.

På ”ranglisten” deler han tredjeplad-
sen med Carsten Hansen, som ligeledes 
har spillet 275 kampe. I dag, så lang 
tid efter, kunne man vel spørge med et 
glimt i øjet, hvorfor Palle Olsen, den da-
værende træner, ikke gav sin holdleder 
bare én kamp mere, så han kunne få 
tredjepladsen for sig selv.

- Ved du hvad, kan du ikke bare give 
mig den kamp, lyder svaret prompte fra 
Michael Andersen, efterfulgt af et stort 
grin.

STATISTIK MED SPØRGSMÅLSTEGN 
Måske dækker pointen samtidig over, 
at den statistik, vi offentliggør, rummer 
svagheder og udfordringer og derfor 
næppe er 100 pct. korrekt. Samtidig tør 
Finten godt påstå, at den er ganske tæt 
på at være korrekt.

?????
Jo, eksempelvis er alt statistisk ma-

teriale fra perioden 1981 - 95 tilsynela-
dende smidt ud. I en periode talte det 
for en kamp, hvis en spiller var udtaget, 
men han behøvede ikke at komme på 
banen.

Vores klubblad har gennem årene 
bragt statistikker, som delvist også 
dækker de ”tabte år”, men der kom først 
rigtigt styr på tingene, da Ole Andersen 
overtog arbejdet i 1995. Et arbejde, han 
fortsat varetager.

Derfor er det også med afsæt i klub-
bens officielle statistik, at vi kan tage fat 
i en udvikling, som først har indfundet 
sig igen for kort tid siden.

I en lang periode var førsteholdet 
fortrinsvis sammensat af spillere, hvor-
af flere nærmest kom ”på gennemtræk”, 
mens der kunne være specielle årsager 
til, at andre kun blev noteret for relativt 
få kampe.

Således blev det efterhånden en 
sjældenhed, at KFUM kunne hylde en 
spiller for 100, 150 eller endnu flere 
kampe. Men det er det ikke længere.

Da Gerhard Klaschka overværede 
efterårets sidste kamp mod B 1908, 
så han et hjemmehold, hvor fem spil-
lere havde spillet over 100 kampe. Tal-
let kunne have været syv, men Mads 

Pfeiffer havde karantæne, og Morten 
Jørgensen var på kursus med sit arbej-
de. Heldigvis kunne andre tage over, 
eksempelvis Emil Ølvang, der har kurs 
mod kamp nummer 200 og i denne 
kamp igen fandt vej til netmaskerne.

Morten Jørgensen er den seneste 
jubilar på holdet. Han rundede kamp 
nummer 150 i Ledøje-Smørum og blev, 
som det er kutyme, hyldet i den følgen-
de hjemmekamp.

På den aktuelle liste over de 25 spil-
lere med flest kampe figurerer ud over 
Morten Jørgensen kun Emil Ølvang fra 
det aktuelle førstehold. Men det billede 
vil givetvis blive ændret, hvis vi eksem-
pelvis ajourfører statistikken om en sæ-
son eller to.

Det taler i den grad et sprog om en 
generation af førsteholdsspillere, som 
trives i klubben, og som selvfølgelig 
også gør det, fordi de blå-hvide nu ran-
gerer så højt i rækkerne og har gjort det 
i mange år.

Det er noget, som bl.a. glæder Kurt 
Lausen. Han spillede selv 248 første-
holdskampe i årene 1971 – 83 og har si-
den både været træner og virket som le-
der i KFUM. Med en dåbsattest, der siger 
1953, er han fortsat aktiv på klubbens 

Morten 
Jørgensen får 
pæne ord og 
blomster fra 
sportschef 
Pierre 
Overgaard 
i anledning 
af sin kamp 
nummer 150, 
som han 
rundede her i 
efteråret.
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Grand Old Masters hold, så meget som 
tiden og bentøjet nu tillader det.

Når så mange spillere bliver så man-
ge år i KFUM, øger det også muligheden 
for, at de vil fortsætte i en eller anden 
funktion i klubben, når deres aktive kar-
riere er forbi, mener Kurt Lausen.

Men hvilke tanker satte det i gang 
hos Morten Jørgensen, da han rundede 
kamp nr. 150?

- Hvor mange kampe du har spillet, 
det er generelt ikke noget, man går og 
tænker på. Når vi har en sæson som den 
i 2017-18, hvor det hele handlede om 
overlevelse, så fylder det stort set alt. 
Men da jeg havde spillet kamp nr. 150, 
var det naturligt at tænke tilbage på de 
skiftende hold, jeg har spillet på, og på 
de spillere, som stadig er her i klubben. 
Det er mange gode minder, som træn-
ger sig på.

Samtidig synes Morten også, at det 
er en anledning til at tænke over ens 
rolle på holdet.

- Det handler også om, at man med 
årene får en anden rolle, et større an-
svar. Jeg føler nu, at jeg skal være med 
til at give noget af det videre i truppen, 
som jeg tidligere har modtaget fra an-
dre. Det har jeg det helt fint med, siger 
han.

Klaschka, der i den grad er en del 
af denne klubs historie, følger også 
stadig med i, hvordan det går i Dan-
marksserien. Han erkender, at det ikke 
er voldsomt tit, han har mulighed for at 
komme. Men han nyder det hver gang, 
også fordi der er så mange at hilse på 
og snakke med.

FÆLLES FUNDAMENT
- Kampen her i efteråret mod B 1908 
var dårligt nok gået i gang, før jeg var 
grebet af det, ligesom i de gode, gam-
le dage. Ligesom dengang syntes jeg 
også, at dommeren altid dømte forkert, 
fortæller han.

Hvad synes den pensionerede re-

kordholder og målskytte ellers om det 
aktuelle førstehold?

- Jeg synes, det virkelig slår igen-
nem på banen, at vi råder over et hold 
med mange spillere, som har været læn-
ge i klubben. Man fornemmer, at der er 
skabt et fælles fundament, og de kæm-
pede virkelig for det ene point, så det er 
noget, man forhåbentlig også vil værne 
om fremover.

Lige præcis den lørdag kikkede Ger-
hard Klaschka altså forgæves efter hol-
dets normale højre kant. Også her kan 
man ellers sige, at relationerne er på 
plads, omend nogle lidt andre relatio-
ner, end der ellers har været ét af tema-
erne i denne artikel.

For hvem har to gange opereret Ger-
hard Klaschkas læderede knæ? Selvføl-
gelig idrætslægen Uffe Jørgensen, far til 
Morten Jørgensen..... som også spillede 
fodbold i sin tid, men ikke i KFUM!

Leon A.

Afdøde Steen Jespersen vogtede KFUM’s mål i 
292 kampe i årene 1966 – 78. Så det kræver 
sin mand – og sin tid – hvis Marc Lyster har 
ambitioner om at overgå dette tal. Lyster 
står i dag noteret for 136 kampe mellem 
stængerne.

Listen og kampantallene er behæftet med en vis usikkerhed. Så statistik-
ken er næppe 100 pct. korrekt, men vi tror samtidig på, at den er tæt på at 
være korrekt. Hvis nogen har tilføjelser og/eller korrektioner til listen, hø-
rer vi meget gerne fra dem, og så tager vi temaet op igen i næste nummer.
Årstallene angiver den periode, spilleren har spillet førsteholdskampe. 
I en del tilfælde er der tale om to eller flere perioder.
(†) angiver, at vedkommende er afdød.

HER HAR DU DE 25 MED FLEST 
FØRSTEHOLDSKAMPE FOR KFUM
1.  Gerhard Klaschka  423 kampe (1982-2003) 
2.  Steen Jeppesen (†)  292 (1966-78)
3.  Carsten Hansen  275 (1981-99) 
3.  Michael Andersen  275 (19 95-2013)
5.  Michael Jørgensen  274 ( - 2004)
6.  Willy Nielsen  267 (1965-78)
7.  Noel Hansen  252 (1957-66)
8.  Kurt Lausen  248 (1971-83)
9.  Poul Rasmussen (†)  245 (1966-78)
10.  Morten Friis  216 (1992-2000) 
11.  Palle Schneider  196 (1971-78)
12.  Jacob Andersen  190 (2010 – 18)
13.  Kenneth Tune Kristensen  187 (1995-2002)
14.  Emil Ølvang  186 (2011 -) 
15.  Erik Clausen (†)  180
16.  Johan Kirkegaard  174 (2005 – 13)
17.  Niels Hansen (†)  173
18.  Jacob Misimi  164 (1996-2005)
19.  Erik Tronøe  159
20.  Henning Skåby (†)  157 (1964-78)
21.  Erling Poulsen (†)  154 (-1967)
22.  Morten Jørgensen  153 (2013 -)
23.  Uffe Merrild  152 (1970-77)
23.  Jørgen Badstue  152
25.  Henrik Lund (Jørgensen)  151 (2002-08)
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Sportschefen om Rigets Tilstand:
Når vi spiller sådan, bør der også komme flere tilskuere

I den status, som vi plejer at kalde for 
”rigets tilstand”, og som både rækker 
tilbage i efteråret og frem mod foråret, 
hæfter sportschef Pierre Overgaard sig 
ikke mindst ved DS-holdets sidste turne-
ringskamp i 2018.

- Efter at have set den præstation, 
som KFUM leverede mod B 1908, vil jeg 
kraftigt anbefale, at tilskuerne igen ind-
finder sig på Lillevang. Vi spillede i pe-
rioder rigtigt flot fodbold og viste også 
fornem fight, da vi hentede 1-1 mod en 
meget stærk modstander, fremhæver 
sportschefen.

Han tilføjer, at førsteholdet ligesom 
skulle tage hul på ”en ny 
tidsalder”, da det med det 
yderste af neglene havde 
undgået nedrykning i juni, 
og Stefan Håkansson tog 
over som cheftræner efter 
Palle Olsen, der sagde stop 

efter otte år i spidsen for klubbens bed-
ste mandskab.

- Det var selvfølgelig ensbetydende 
med en ny tilgang til tingene, som spil-
lerne lige skulle vænne sig til. Lidt ær-
gerligt, når man tænker tilbage på efter-
året, med de mange uafgjorte kampe. 
Og man tør næsten ikke tænke, hvordan 
det havde set ud, hvis ikke Luka Dumic 
var kommet ud for sit alvorligt uheld, 
tilføjer Pierre.

Han oplyser videre, at KFUM har en-
gageret Kim Hansen som assistent for 
Stefan Håkansson. Jan Zirk har i efter-
året vikarieret på denne post, men vil i 

sin egenskab af T+træner fremover læg-
ge 90 pct. af sine kræfter i ungdomsaf-
delingen.

Pierre Overgaard vurderer, at KFUM’s 
ungseniorhold i serie 2 godt kunne have 
fået lidt flere point i efteråret.

- Men her har det første prioritet, at 
vi får skolet unge spillere til seniorbold 
og også meget gerne til vores mand-
skab i Danmarksserien. Henrik Lund 
fortsætter som træner og vil efter nytår 
komme to gange om ugen.

I en meget overordnet vurdering af 
resultaterne i ungdomsafdelingen kon-
staterer sportschefen, at disse hold, 
hvoraf seks spillede i Øst1 eller Øst2, 
har skuffet rent resultatmæssigt.

TRÆNING MED RØD TRÅD
- Det er også en følge af, at vi har struk-
tureret træningen på en anden måde og 
i pagt med de retningslinjer, vi skal op-
fylde, nu hvor vi har fået T-licens. Rent 
faktisk har vi en rød tråd, der går lige 
fra U10 til Danmarksserien. Vi, der ar-
bejder med disse årgange, kan løbende 
følge med i på hjemmesiden, hvornår 
og hvordan de unge træner og her se et 
mønster i, hvad der foregår. Men det er 
klart, at vi skal have vænnet spillerne til 
en ny måde at træne på, understreger 
Pierre.

I hans optik kunne og burde U19-
holdet være rykket op i Øst1 for et halvt 
år siden. Det lykkedes ikke, og efteråret 
i den lavere række blev præget af, at fire 
spillere rykkede op i seniortruppen. Det 
kunne selvfølgelig aflæses i resultater 
og slutstilling.

I foråret er alle vores bedste ung-
domshold rangeret i Øst2. U17-holdet 
fik en hård skæbne i den højere række, 
men de spillemæssige kvaliteter var ab-
solut til at få øje på på et hold, hvor det 
i den grad kneb med at omsætte chan-
cerne. Sportschefen har en forventning 
om, at udviklingen vil fortsætte, også 
når det fra marts hedder Øst2, og i øv-

rigt efter at dette hold har været på træ-
ningslejr i Tyrkiet.

U15 sluttede midt i rækken i Øst2 ef-
ter en turnering, præget af lutter jævn-
byrdige opgør, og hvor ingen af holdets 
kampe endte med sejre eller nederlag 
på mere end to mål.

- Her taler vi om en årgang, hvor vi 
arbejder intenst med ændring af kultur 
og spillestil. Og i øvrigt en årgang, hvor 
vi søger trænere til 2. holdet.

I sin fortsatte gennemgang fastslår 
Pierre Overgaard, at U14 var voldsomt 
udfordret i Øst1 efter en periode, hvor 
flere af holdets bedste er skiftet til andre 
klubber. Sportschefen forventer tilgang 
i vinterpausen til en ganske smal trup, 
hvilket gerne skulle stimulere trænings-
miljøet og konkurrencen. Den nærmeste 
fremtid ligger nu i Øst2, hvor flere sejre 
og udvikling forhåbentlig vil gå hånd i 
hånd i foråret.

- Førsteholdet i U13 rykkede op i 
mesterrækken i sommer, men måtte 
desværre forlade rækken efter en ræk-
ke gode og lige kampe i efteråret, hvor 
nedrykningen først blev en realitet i sid-
ste runde. Vi overvejer lige nu at lade 
holdet prøve sig af som U14-hold i for-
året, så det kan vænne sig til 11 mands-
fodbold, fortsætter sportschefen.

VI MANGLER HÆNDER
Han sammenfatter sin betragtning om 
de yngste ungdomsårgange, U11 og 
U12, med en konstatering af, at det på 
dette alderstrin fortsat drejer sig mere 
om udvikling end om resultater. Det 
kommer til udtryk i nyskabelsen i syste-
met, den såkaldte SU-række, hvor bog-
staverne netop står for spiludvikling. og 
hvor U12 har deltaget.

Til sidst et lille hjertesuk:
- Vi mangler hænder i årgangene 

U11, U13 og U15, og det gælder både år-
gangsansvarlige, holdledere og trænere 
til 2. holdene, slutter sportschefen.

Leon A.

I bageste række yderst til højre ses Kim Hansen, 
der nu bliver cheftræner for KFUM’s Danmarksseriehold. 
Billedet er fra 2004, da KFUM’s ynglinge vandt 3. division 

under DBU med Freddy Andersen og Kim Hansen som 
trænere. Blandt spillerne ses flere senere første-

holdsspillere, bl.a. Rasmus Lundberg, Johan Kirkegaard 
og målmanden Niels Andersen

Side 16
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NOTeR OMKRING daNMaRKSSeRIeN

Støt vores sponsorer 
og annoncører 
- de støtter os!

dem kunne vi ikke 
være foruden

Førsteholdstruppen holdt 14 da-
ges pause efter årets sidste kamp i 
Danmarksserien. 19. november var 
de tilbage til et specielt trænings-
program, som cheftræner Stefan 
Håkansson har sat sammen, og 
som med undtagelse af perioden 
omkring jul og nytår vil blive gen-
nemført frem til februar. Spillerne 
skal i hele denne tid kun på græs én 
gang om ugen, men træne to gange 
ugentligt hos Go2fitness i Roskilde. 
Og med hvilken dagsorden? - Vi vil 
gerne udvikle spillerne fysisk, så de 
bliver hurtigere, kan hoppe højere 
og vende hurtigere med og uden 
bold. Det hele indgår i min plan om 
at styrke træningsmiljøet, og det 
sker med nogle øvelser, som også 
gerne skulle virke skadesforebyg-
gende, fortæller Stefan Håkansson.

Det er ikke noget nyt, at vores DS-
hold lander i en stime med mange 
uafgjorte. I 2013, da KFUM rykkede 
op i Danmarksserien, vandt holdet 
i efteråret fire kampe, spillede syv 
uafgjort og tabte to.

20 spillere nåede at optræde på 
førsteholdet i efteråret, heraf to 
debutanter: Målmanden Magnus 
Dilling, der afløste en skadet Marc 
Lyster i Ishøj, og Nicolai Høgh. Li-
sten omfatter også to, der vendte 
tilbage efter en periode i andre 
klubber: Langtidsskadede Luka Du-
mic, som først ventes klar til næste 
sæson, og Josef Fakhry.

Fra nytår får cheftræner Stefan Hå-
kansson en ny assistent. KFUM har 
engageret Kim Hansen, der ikke 
er noget ukendt ansigt i klubben. 
Sammen med Freddy Andersen 
trænede han for knap 15 år siden 
et talentfuldt ynglingehold i KFUM 
og kan nu fejre gensyn med Ras-
mus Lundberg, som han også træ-
nede dengang. Stefan Håkansson 
har tidligere spillet sammen med 
sin ny assistent og også haft ham 
som træner. De seneste sæsoner 
har Kim Hansen bl.a. trænet Tuse 
og senest Ølstykke. 

KFUM leverede en fin præstation, 
måske efterårets bedste, da hol-
det lukkede ned for 2018 med 1-1 
hjemme mod B 1908. Det resultat 
betyder, at holdet p.t. har 21 point. 
I hele sidste sæson, hvor nedryk-
ningen i den grad udgjorde en trus-
sel, samlede holdet i alt 23 point.

To af førsteholdets faste kræf-
ter benytter vinterpausen til at se 
fremmede himmelstrøg. Micki Kold 
Nagel er rejst og kommer tilbage 
omkring midten af februar. Morten 
Jørgensen tager lige efter jul afsted 
i tre måneder, og det betyder, at 
han i hvert fald misser forårets to 
første kampe, ude mod Kastrup og 
hjemme mod Odsherred. Ærgerligt 
for ham og for holdet, men så må 
andre bare tage over og vise, at de 
er i stand til at løfte opgaven.

Pep-talk fra Stefan Håkansson i pausen 
af udekampen mod Fremad Valby (2-1 
til KFUM)

DS-holdet sluttede efteråret med 
en serie på seks kampe i træk uden 
nederlag. Vi skal tilbage til 2016 
for at finde en længere serie. Den-
gang lagde KFUM ud med at tabe 
1-3 til Rishøj i årets første kamp, 
men herefter fulgte 14 kampe, som 
alle gav et enkelt eller alle tre point. 
Men hvem siger, at den aktuelle se-
rie ikke kan blive endnu længere, 
når turneringen genoptages? Det 
ville være alle tiders, og ekstra fint 
vil det være, hvis nogle af de man-
ge uafgjorte kampe fremover kan 
”konverteres” til sejre.

KFUM’s 23 mål i efteråret var for-
delt på 10 spillere. Emil Ølvang, 
sidste sæsons topscorer, har lavet 
seks pletskud, mens Morten Jørge-
nen står noteret for fire. Luka Du-
mic nåede at score tre gange, inden 
han gik i stykker, og også Gustav 
Skov Hansen har nettet tre gange 
i sin første halvsæson som senior.
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Spansk fodboldskole
også for tredje gang?

Når du læser disse linjer i Finten, er det 
tænkeligt, at der på KFUM’s hjemmeside 
findes et opslag med mulighed for til-
melding til næste års spanske fodbold-
skole.

Ved redaktionens slutning var der 
stadigvæk væsentlige detaljer, som 
parterne manglede at finpudse. Det er 
dog bestyrelsens absolutte ønske, at vi 
fortsætter med fodboldskolen, som har 
været en stor succes og givet klubben 
masser af omtale. 

Klubben har samtidig arbejdet på at 
få arrangementet på plads i så god tid, 
at forældre vil kunne bruge tilmeldingen 
til fodboldskolen som julegave til deres 
børn.

Men økonomien er en udfordring, 
som skal på plads, og som der fortsat 
arbejdes med. Derfor er det nødvendigt 
at finde en hovedsponsor til fodbold-
skolen, som også kan være med til at 
sikre, at vi indgår en flerårig aftale om 

skolen med del Bosques akademi, siger 
sportschef Pierre Overgaard.

- KFUM’s bestyrelse har valgt at 
støtte med en underskuds-garanti. Det 
er rigtigt fint, men det bedste vil være, 
at vi ikke får brug for garantien. Derfor 
søger vi stadig efter en sponsor, tilføjer 
sportschefen.

Den spanske fodboldskole er blevet 
gennemført de to seneste år i sommer-
ferien med trænere fra trænerlegenden 
Vicente del Bosques spanske fodbolda-
kademi. 

Hvis det også lykkes at gennemføre 
arrangementet i 2019, kommer det som 
tidligere til at ligge i uge 31. Skolen er 
møntet på drenge og piger i årgange-
ne U9 - U15, og den har de to første år 
samlet ca. 100 deltagere, mens flere af 
KFUM’s trænere og spillere har virket 
som assistenter.

Morgenbriefing , inden drengene går ud til 
træning, på dette års fodboldskole.
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Leif Lund er død

Efter længere tids sygdom er et af klubbens trofaste 
medlemmer gået bort.

Leif begyndte i KFUM i 1959. Han var en solid mål-
mand på vores ynglingehold og senere på vores se-
niorhold. Leif fik en enkelt førsteholdskamp, men var 
ellers fast mand på andetholdet.

Leif var udlært typograf på Roskilde Tidende, men 
hjalp også til på avisens sportsredaktion. Det gav ham 
lyst til en journalistuddannelse, og det endte med at 
han blev sportsredaktør på bladet. Derefter blev han 
sportsredaktør på Frederiksborg Amts Avis og kom 
senere til sportsredaktionen på Ritzau, hvor han var 
i 10 år. Han havde sine sidste arbejdsår på Danmarks 
Radio, hvor han først lavede tekst-tv og siden skrev til 
DR’s personaleblad. 

Tilhørsforholdet til KFUM’s Bold-
klub bevarede Leif Lund i de år, 
hvor han skrev til Finten. Han var 
også kasserer for bladet, da det i 
en periode havde sin egen økono-
mi. Han fulgte også de seneste år 
flittigt med i førsteholdets kampe 
og var i foråret for sidste gang til 
en kamp på Lillevang.

Leif Lund blev 74 år.

Kurt Skjoldby
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Den tid er forbi, hvor vintermånederne 
betød en pause fra udendørs fodbold. 
Alligevel har vi mange årgange, som i 
denne periode bruger mange dage og 
weekender på at træne indendørs og 
deltage i indendørs stævner.

Således søndag d. 18. november, da 
KFUM’s U8 og U7 begge var til stævne i 
Tune, de ældste med ét hold, de yngste, 
som stadigvæk spiller på tremandshold, 
med to.

Vi er stadigvæk mange, der mener, 
at indendørs fodbold er en gave til de 
tekniske færdigheder, også for disse år-
gange. Men som Jesper Petersen, chef-
træner for U8, påpeger det, er vinterens 
ture til stævner på Sjælland lige så me-
get en social aktivitet. Helt i tråd med, 
hvad vores klub altid har stået for.

Om U8 fortæller træneren i øvrigt, 
at årgangen lige nu tæller knap 20 spil-
lere, heraf flere nye, som er kommet til 

siden sommerferien.
-Men vi kunne godt bruge flere spil-

lere. En overgang var vi 30, men har 
mistet flere, fordi de hellere ville være 
sammen med deres klassekammerater, 
som spillede i en anden klub, siger Jes-
per Petersen.

U7 tæller næsten 30, og den omtalte 
weekend havde årgangen også været til 
stævne hos Orient. Her er som nævnt 
kun tre på hvert hold, og så gælder det 
om at finde aktiviteter nok til at holde 
flest mulige i gang.

U8 holder sig også i gang med 
udendørs vinterbold. I de mørke må-
neder træner drengene hver onsdag på 
kunstgræsbanen, i øvrigt sammen med 
U7, og desuden står den på indendørs 
træning hver lørdag formiddag.

- Flere lørdage nøjes vi ikke med at 
træne, men tager senere på dagen ud til 
stævne. Det hygger drengene sig med, 

Fokus på børnefodbolden:
U8 og U7 hygger sig også indendørs 

og de har det rigtigt godt sammen. Men de er 
godt brugte, når de kommer hjem, lyder det fra 
Jesper Petersen.

På ét af billederne ser vi Mathilde, som er 
hans datter. Hun bliver seks til marts og be-
gyndte at spille i klubben, før hun var fyldt fire. 
Egentlig er Mathilde årgang U5, og på billedet 
fra denne sommer spiller hun sammen med U6 
drengene. I dag spiller Mathilde U7 og deltager 
altså i den udendørs vintertræning, bl.a. sam-
men med drengene på U8.

Den pige er vist gjort af et særligt stof!
I øvrigt deles Jesper Petersen om træningen 

af U8 med Allan Bolinder.
Martin Degn er cheftræner for U7, hvor han 

arbejder sammen med to andre trænere, Rune 
Jakobi og Dennis Brus Risbjerg. 

Leon A.

KFUM’erne spiller sig ud af trængt situation 
under stævnet i Tune. Og så råder vi over en 

frisk 7’er med fin kontrol over bolden

-
Kenneth W. Renaldi
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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

KFUM’s Boldklub vil gerne i kontakt med 
firmaer, som kunne være interesseret i 
at hyre en kvik skoleelev til et fritidsjob.

Sportschef Pierre Overgaard fortæl-
ler, at der er tale om et pilotrojekt, hvor 
klubben samarbejder med Boligselska-
bet Sjælland.

- Selv om vi har justeret vores 
sportslige målsætning, så vi nu betrag-
ter os som en klub for semi-eliten, skal 
det stadigvæk kendetegne KFUM, at vi 
også er en klub, der ikke kun er fokuse-
ret på fodbold, men fortsat er indstillet 
på at yde en social indsats, siger sports-
chefen.

Samarbejdet mellem de to parter 
indgår i hele Get2Sport-komplekset, 
som KFUM og boligselskabet var med til 
at lancere i Roskilde for seks år siden. 

Boligselskabet kører et projekt un-
der overskriften ”Boxen”. Qua projektet 
sendes hvert år 25-30 unge i alderen 13 
- 17 år ud i et såkaldt lommepenge-job i 

en daginstitution. Her skal de i seks må-
neder prøve kræfter med et fritidsjob, 
og de følges i hele forløbet af en bo-
ligsocial medarbejder, der gennem råd 
og vejledning er med til at gøre dren-
gene klar til at fortsætte i et decideret 
fritidsjob.

Når denne periode er overstået, 
kobles der en mentor på forløbet, som 
skal medvirke til en aftale om et rigtigt 
fritidsjob i et firma.

Pierre Overgaard er mentor for 
KFUM’s indsats i projektet. Han håber, 
at der kan laves aftaler om fritidsjob til 
fire unge, hvoraf de to skal gå i 8. og/
eller 9. klasse.

Hvis dette kunne have interesse for 
dig og din virksomhed, kan du kontakte 
sportschefen for yderligere information. 
KFUM håber, at aftalerne kan etableres 
med virkning fra 1. januar, og ifølge op-
lægget fra Boligselskabet Sjælland skal 
det senest ske inden sommerferien.

Kan du bruge kvik dreng til et fritidsjob
så læs mere her

Kort fortalt…

Traditionen tro byder KFUM i den første 
weekend i januar velkommen til Salgsbu-
tikken Cup i Roskilde Hallerne. Vi satser 
på, at der som sædvanlig kommer mere 
end 200 hold, og de spiller om flotte 
præmier i årgangene U8 – U17. Klubbens 
børne- og ungdomsafdeling står for af-
viklingen af stævnet, og Claus Madsen 
er ny mand i stævneledelsen. Den består 
desuden af Claus Bondo Johansen, Bjørn 
Olsen, Jan Schaarup og Christina Kristian-
sen. Vi skal som sædvanlig bruge mange 
frivillige for at få stævnet til at køre, og 
når Finten er på gaden, vil der formentlig 
være åbent for tilmelding til de forskellige 
vagter.

Skønt for os alle sammen, at Michael igen 
kan bruge sit køkken i klubhuset. Køb-
manden fortæller, at renoveringen løber 
op i et pænt sekscifret beløb, og at den 
vil give bedre forhold at arbejde under, 
bl.a. fordi hygiejnen er blevet opgraderet. 
Med en lukket kantine, også fordi der i en 
periode ikke var noget lys, har der i flere 
uger været skruet ned for det sociale liv, 
der udgør en vigtig del af det fundament, 
vores fodboldklub hviler på. Nu kan kan-
tinen igen fungere 100 pct. som omdrej-
ningspunkt for møder, sammenkomster 
og almindelig hyggesnak. Det nyder vi for 
eksempel godt af, når Michael inviterer til 
hyggejul med alskens godt lørdag d. 22. 
december.

I klubben har vi i stuelokalet fået installe-
ret usb-ladere til mobiltelefoner, som spil-
lerne og andre har stor glæde af. 

Det er altid fint at hilse på vores tidligere 
førsteholdsspillere, når de lægger vejen 
forbi til én af hjemmekampene i Dan-
marksserien. Det viser heldigvis, at der er 
knyttet nogle bånd, som ikke bare rives 
over, fordi man finder et andet sted at 
spille fodbold. Til efterårets sidste kamp 
mod B 1908 så vi således Rasmus Tang-
vig og Frederik Sommer. Søndag skulle 
Tangvig med sit AB-hold møde Slagelse i 
2. division, og den tidligere KFUM’er bi-
drog med to mål til sit holds 5-3 sejr. Må-
ske inspireret af de gode takter, han så 
hos sine tidligere holdkammerater dagen 
forinden? Frederik Sommer har siden sit 
skifte til Frederikssund haft stor succes 
i sin ny klub, der topper én af puljerne i 
Sjællandsserien.

Vores tidligere kasserer Lilian Andersen 
kunne i november måned fejre sin 70 års 
fødselsdag, og hun er stadig meget aktiv 
i klubben med arbejdet omkring Festiva-
len. Lilian og hendes mand, Ole, kan des-
uden fejre guldbryllup den 4. Januar.

PENSION   SUNDHEDSFORSIKRING   INVESTERING
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Med virkning fra nytår lancerer KFUM spe-
cialtræning for målmændene på årgang 
U9, U10 og U11. Det foregår hver fredag 
og første gang 4. januar. Palle Berg, træ-
ner for U10, har gennemgået kurserne M0 
og M1 og kommer til at stå for målmands-
træningen. Der kan højst komme seks 
målmænd med pr. gang.

Det har sikkert været en god afslutnings-
fest, der blev holdt for de mange frivillige, 
som hjalp os ved Roskilde Festivalen, men 
det var ikke noget særligt kønt lokale, de 
efterlod sig efter festen. Det har desværre 
også været tilfælde ved andre arrange-
menter – det skal vi have mere styr på.

Erik Aggerholm fyldte i efteråret 80 år. 
Han har været fodbolddommer for utal-
lige af vores ungdomskampe og følger 
stadig ivrigt med i klubben.

I år var der atter vinaften i KFUM i no-
vember. Billetterne blev revet væk på re-
kordtid, og Michael Købmand var meget 
tilfreds med omsætningen. Som noget nyt 
havde købmanden sat en grill op, hvor 
der blev lavet lækkert kød til vinen.

KFUM’s anlæg bliver også i denne vinter 
hjemsted for en række af DBU’s kurser i 
vinterperioden. Det første af kurserne har 
været gennemført, og det næste finder 
sted i weekenden før jul. Desuden bliver 
der kurser 12.-13. januar og 20. januar.

Vores tidligere træner Ove Petersen fyldte 
80 år november. Han var træner i KFUM i 
fem år fra 1986, og i denne periode førte 
Ove Petersen os op i Danmarks-serien for 
første gang i KFUM’s historie. Han blev 
fejret i Albertslunds klubhus, hvor flere 
tidligere førsteholdsspillere og ledere 
deltog. KFUM var repræsenteret ved Ole 
og Lilian Andersen, Morten Skodder Sø-
rensen, Kim Skovgård, Henrik Laurent og 
Aksel Holmbøge.

Kurt Skjoldby

Sammen bygger vi profeSSionelt

Kort fortalt…

Forældreforeningen
Der indkaldes hermed til generalforsam-
ling i Forældreforeningen 
ONSdaG d. 30. JaNUaR KL. 
19 i klubhuset på Snebærvej. 
Dagsorden ifølge Forældrefor-
eningens vedtægter. Der serveres kaffe/te og kage, som traditionen foreskriver. 
Det vil glæde bestyrelsen meget, hvis rigtigt mange vil møde op denne aften. Vi 
yder hvert år støtte til jeres børns ture og andre arrangementer. Mød derfor op til 
en hyggelig aften og giv os opbakning til vores arbejde.

Med venlig hilsen
Forældreforeningens bestyrelse

Bankospil i klubhuset
Forældreforeningen holder også i år bankospil i klubhuset 
hVeR TIRSdaG KL. 19 sidste gang før jul d. 18. december.

Mød op og få et hyggelige timer, måske er du så heldig, at du kan tage hjem med 
en gevinst!

Efter nytår står Tingklubben for det ugentlige bankospil. 
Første gang d. 8. januar, sidste gang 19. februar.

Generalforsamling
i KFUM's Boldklub Roskilde.
Der indkaldes hermed til klubbens 
generalforsamling 
TIRSdaG d. 26. FeBRUaR KL. 19
i klubhuset.

Dagsorden ifølge klubbens 
vedtægter.

Med venlig hilsen
Allan Markussen (formand)

Tingklubben
Der indkaldes hermed til Tingsam-
ling i klubhuset på 1. sal

TORSdaG d. 17. JaNUaR KL. 19
Dagsorden ifølge Tingklubbens 
vedtægter. Efter tingsamlingen ser-
veres den traditionelle gang forloren 
skildpadde med tilbehør og derefter 
kaffe. Vi håber at se rigtigt mange 
medlemmer på denne aften.

Med venlig hilsen
Paul Jørn Larsen (præsident)
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KFUM’s hold i Grand Old Masters – spil-
lere på over 64 – levede også i år op 
til betegnelsen som klubbens mest vin-
dende hold gennem tiderne.

Holdet vandt denne række under REOS 
(RoskildeEgnensOldboysSammenslut-
ning) med 48 point for 16 kampe og en 
målscore på 104 – 14. 

Holdet består af spillere, som har spil-
let i klubben i rigtigt mange år og også 
har flere førsteholdskampe på deres cv. 
Som det i øvrigt fremgår af en artikel 
andetsteds i dette nummer. 

På billedet ses bagest, stående fra ven-
stre: Erik Tronøe, Kurt Lausen, Mogens 
Mindegaard, Bjarne Munkø, Erik Højga-
ard, Kim Kristiansen og Jørgen Lund-
green.
Forrest fra venstre: Tommy Alleshau-
ge, Børge Karlsen, Uffe Merrild og Povl 
Gudiksen.

I øvrigt har KFUM i 2018 deltaget i turne-
ringerne hos REOS med fire hold. Også 
Old Master gjorde det fornemt med 
en suveræn førsteplads i en turnering, 
hvor de blå-hvide vandt 15 ud af de 18 
kampe.

Grand Old Masters og champions

Kom på KFUM, 
og køb dit juletræ
I år er det U17, som står for salget af juletræer på KFUM. 
Overskuddet går til en træningslejr i Tyrkiet i februar.

Salget foregår på følgende dage (alle dage kl. 11 - 16):

Lørdag d. 1. december
Søndag d. 2. december
Lørdag d. 8. december
Søndag d. 9. december
Lørdag d. 15. december
Søndag d. 16. december
Lørdag d. 22. december
Søndag d. 23. december
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ventninger til både flow og resultat. De 
udfordringer, der naturligt viste sig un-
dervejs, er alle blevet løst af en dygtig 
festivalledelse, og et samlet overskud 
på omkring 1 mio. taler sit tydelige og 
tilfredsstillende sprog. Så lever vi også 
fint med at bruge et par tusinde ekstra 
på oprydningen efter en fortjent og liv-
lig festivalfest.

Med dette hurtige ”frem og tilbagekig” 
vil KFUM ønske jer alle en glædelig jul 
og et lykkebringende nytår. 

Med venlig hilsen 
Allan Markussen, 
formand for KFUM’s Boldklub Roskilde

Året er ved at gå på hæld, og på 
dette tidspunkt er det en god ide 
at reflektere lidt over, hvordan 
det er gået og samtidig fundere 
lidt over fremtiden.

Der er i den sammenhæng mange rele-
vante emner, der kan berøres, men jeg 
vil prøve at holde mig til nogle få, som 
jeg ved, mange har interesse i. 

Først og fremmest er der det sports-
lige. Vores DS-hold er igen kommet ”på 
fode” og har med 21 point og en øje-
blikkelig 5. plads leveret et absolut god-
kendt halvvejs-resultat. Med vores nye 
cheftræner er kravene til indsats og ind-
stilling skærpet en smule, og retorikken 
samtidig blevet lidt mere direkte. Men 
når vi har både ambitioner og potentia-
le til en god placering, er det såmænd 
også på sin plads. Midt i en meget lang 
vinterpause med næste turneringskamp 
i marts 2019 ser vi med spænding frem 
til sæsonfortsættelsen i foråret.

På ungdomssiden arbejder vi stadig 
målrettet med vores T-licens og DBU 
Topcenter og høster hele tiden værdi-
fuld læring. Vi har oplevet udfordrin-
ger med enkelte af vores årgange pga. 
for smalle spillertrupper, engagerede 
forældregrupper og kravene til vores 
kommunikation med både spillere og 
forældre. Det giver os også læring og 
mulighed for at strømline endnu bedre 
i fremtiden. I de yngste årgange, det 
vi i daglig tale kalder ”børnefodbol-
den”, rider vi videre på de seneste års 
succesbølge og oplever fortsat massiv 
medlemstilgang. Det kan vi ikke mindst 
takke vores dygtige børnetrænere og 
-ledere for. 

NYT KUNSTBANE-
PROJEKT 
Det er ingen hemmelighed, at vi drøm-
mer om en ny kunstgræsbane lige foran 
klubhuset. Dels er den gamle kunstbane 
ved at være godt brugt efter mange års 
aktiviteter, dels fordrer den fortsatte 
medlemstilgang og de krav, der følger 
med vores T-licens, at vi hurtigst muligt 
får mere kapacitet til at træne og spille 
fodbold hele året. 

Vi har fra starten rakt hånden ud til 
Roskilde Kommune og tilbudt at medfi-
nansiere en sådan bane, og vi har indtil 
videre også fået positive tilbagemeldin-
ger. Om det så bliver i 2019 eller 2020, 
vi kan få enderne til at mødes, ja det må 
vi fortsat afvente. Jeg træder nok ingen 
over tæerne ved at mene, at kommu-
nens prioritering og budgetforlig ikke 
er helt krystalklart på det punkt. Mens 
vi venter, ville det dog ligne os dårligt, 
ikke selv at finde både arbejdshandsker 
og penge frem, så indtil videre har vi 
allerede i dette efterår taget et helt nyt 
lysanlæg i brug rundt om den bane, der 
gerne snart skal belægges med kunst-
græs.

Lysanlægget har vi betalt med en 
lille million af klubbens egne penge. 
Penge som hovedsageligt er tjent af 
KFUM’s mange frivillige på Roskilde Fe-
stival. Roskilde Festival og netop vores 
festivalindsats er noget, vi i år måske i 
højere grad end nogensinde, kun kan 
beskrive som imponerende.

2018 er år 1 i vores nye fælles og 
stærke KFUM-festivalindsats. Sammen-
lægningen af de tidligere KFUM og 
Byggefonds-aktiviteter til ET fælles fe-
stivalprojekt overgik vores vildeste for-

Formandens klumme
KFUM’s Boldklub, Roskilde
Snebærvej 16
4000 Roskilde

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

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

Fotos: Flemming Lyster, m.fl. 

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

FøRSTe hJeMMeKaMp I 
daNMaRKSSeRIeN 2019
Lørdag d. 30. marts kl. 13.30:
KFUM – Odsherred

aNdRe BeGIVeNhedeR
Lørdag d. 22. december 
kl. 11 – 16:
Købmanden hygger om os med 
god mad og lækkerier til årsti-
den, og vi ønsker hinanden en 
god jul.

Torsdag d. 17. januar kl. 19:
Tingsamling i Tingklubben

Onsdag d. 30. januar kl. 19:
Generalforsamling i Forældrefor-
eningen

Tirsdag d. 26. februar kl. 19:
Generalforsamling i KFUM’s 
Boldklub

Glædelig jul 
og godt nytår 
til alle i kfum's 
boldklub
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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.  


