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At få en autograf fra selveste 
Vicente del Bosque må siges 
at være noget af et scoop. 
Men det lykkedes for nogle få 
heldige blandt de 50 drenge, 
som deltog i den masterclass, 
som mestertræneren gennem-
førte sammen med andre 
trænere fra sin spanske 
fodboldskole og fra KFUM. 
Drengene har tilmeldt sig 
til sommerens spanske 
fodboldskole, som i år 
gennemføres på 
Lillevang for tredje 
gang.

FRA�MESTERENS�
HÅND
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KFUM skal bruge færre frivillige og 
kommer igen til at holde flyttedag 
på festivalen

Det var svært, at få armene ned, da 
KFUM’s indsats på sidste års Roskilde 
Festival blev belønnet med et overskud, 
der rundede den magiske million kro-
ner. 

Mindre end tre måneder før kick-
off til næste festival advarer klubbens 
festival-ledelse imidlertid mod, at med-
lemmerne nu forventer, at et overskud i 
denne størrelsesorden nærmest vil være 
en fast, tilbagevendende begivenhed.

- Selvfølgelig vil vi altid arbejde for, 
at festivalen giver det størst mulige 
overskud til gavn for fodbolden i KFUM. 
Men 2018 var altså på alle parametre 
et ekstremt godt år, også for festivalen 
som helhed, og en sådan succes bliver 
det meget svært at gentage. Lyder det 
fra Jan Themsen og Arne Nielsen, der 
står i spidsen for KFUM Festival.

En konstruktion, som stod sin første 
prøve i 2018, efter at KFUM’s Boldklub 
og Byggefonden havde besluttet at sam-
le indsatsen på festivalen under én hat. 
Og i ét stort telt, hvor der dels sælges 
Dixie Burger, dels morgenmad.

Sidste års overskud kunne faktisk 
være blevet endnu større. Men da det 
havde været nødvendigt at finde 430 
frivillige til at bemande ugens vagter, 
og festivalen kun ville udstede 375 arm-
bånd, måtte KFUM til pungen og betale 
for de manglende bånd.

- Det gør vi ikke igen. Vi klarer os 
med 375 medarbejdere, og derfor ind-
skrænker vi åbningstiderne for at få reg-
nestykket til at gå op. Det betyder, at 
vi holder lukket den sidste søndag, lige-

som vi åbner lidt senere om morgenen, 
forklarer Arne Nielsen.

Med en sådan model føler vores fe-
stivalledelse også, at den kan stå inde 
for det set up, som vi ønsker at arbejde 
med. 

- Også i forhold til at have tilfredse 
og stabile medarbejdere. Det prioriterer 
vi højere, end at vi for enhver pris skal 
løbe efter yderligere 10 pct. på over-
skuddet, tilføjer han.

ØKOLOGIEN - EN UDFORDRING 
Også en anden faktor kan, isoleret set, 
få negativ afsmitning på overskuddet. 
Det drejer sig om festivalens meget 
kompromisløse satsning på økologiske 
varer. Festivalen forlanger, at 90 pct. 
af de madvarer, som sælges i boderne, 
laves af økologiske produkter. Om for-
eningerne overholder dette, kontrolle-
res meget nøje, og KFUM var én af de 
aktører, som ikke helt bestod prøven i 
2018. 

- Vi landede på 88 pct., og det har 
indbragt os, hvad man kunne sammen-
ligne med et gult kort. Det er vi naturlig-
vis meget opmærksomme på, og i den 
betydning er det totalt ligegyldigt, hvad 
du måtte mene om et sådant påbud. 
Fordi vi skal arbejde med dyrere råva-
rer, kan det ramme os på indtjeningen, 
beretter Jan Themsen. 

Han mener imidlertid ikke, at der 
er noget alternativ, når Roskilde Festi-
val her insisterer på at agere fortrop 
i en proces, som nok er i tråd med en 
generel udvikling i samfundet, men al-
ligevel godt kan virke noget ”fundamen-
talistisk”.

- Alternativet er simpelthen, at hvis 
vi ikke vil eller kan leve op til dette krav, 

så er der ingen plads til os på festivalen. 
Og apropos plads, så forbereder 

KFUM sig på, at det fælles madtelt med 
Dixie Burger og morgenmad samt vores 
andre aktiviteter alle kommer til at ligge 
i nye omgivelser. 

- Helt præcist hvor det bliver, ved 
vi først i slutningen af april. Apollo-om-
rådet, hvor vi har haft hovedkvarter de 
seneste år, ændres radikalt. Vi ved, at 
vi kommer nærmere selve festivalområ-
det, men uanset hvor vi havner, tager 
vi det ganske fortrøstningsfuldt, siger 

Arne Nielsen. 
Han henviser her til, at Dixie Burger 

og KFUM har et rigtigt godt ry som et 
etableret festival-brand. Den slags ple-
jer at give genlyd, og det skulle gerne 
veje tungt, hvis den endelige placering 
nu ikke bliver helt optimal. KFUM Festi-
val satser endvidere på Dixie Bar som et 
attraktivt og velfungerende tilbud, når 
de frivillige skal slappe af mellem vag-
terne. 

- Et sådant tilbud er nemlig også en 
måde at skaffe kontinuitet og loyalitet 

Million-overskud er altså 
ikke noget vi skal tage for givet
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mOdERnE 
KOnTORfORSyning

på, når det gæl-
der om at tiltræk-
ke og ikke mindst 
fastholde medar-
bejdere, tilføjer de to 
festival-bosser. 

Her tyder meget 
på, at KFUM er ved at 
have fat i den rigtige 
ende efter mange år med meget store 
udskiftninger blandt de frivillige og 
med en sammensætning, hvor vores 
egne medlemmer og andre med mere 
eller mindre fast tilknytning til klubben 
udgjorde en stadig mindre andel. 

- Det betyder bl.a., at det bliver 
nemmere at oplære og integrere de nye 
unge, som kommer hvert år, og som vi i 
øvrigt er rigtigt glade for, vurderer Arne 
Nielsen.

Tilmeldingen på den særlige hjem-
meside er forlængst åbnet. De første 14 
dage gjaldt det udelukkende for med-
lemmer af KFUM, og det har givet det 
positive resultat, at KFUM’s festivalle-
delse allerede tidligt kunne besætte en 
række nøgleposter i organisationen. 

I midten af marts manglede KFUM 
under 100 frivillige. På dette tidspunkt 
var langtfra hele musikprogrammet of-
fentliggjort, og erfaringsmæssigt plejer 
det også at sætte gang i tilmeldinger-
ne, når fodboldsæsonen for alvor går 

i gang. Ligesom opslag på for-
skellige uddannelsesinstitutio-
ner traditionelt lokker mange 
til.

MELD JER 
FØR DET ER FOR SENT 
- Ellers kan vi kun opfordre 

folk fra klubben til at tilmelde sig, hvis 
de ikke allerede har gjort det. Venter de 
for længe, kan de risikere, at pladserne 
er optaget af folk udefra, og vi skal altså 
ikke bruge så mange som i tidligere år, 
understreger Jan Themsen. 

Han og Arne Nielsen ser gerne 
en bedre aldersfordeling blandt de 
KFUM’ere, som er aktive på festivalen. 

- Vores generation er rigtigt stærkt 
repræsenteret, men for mange årgange 
er dårligt nok med overhovedet. Vi kan 
derfor kun anbefale, at man melder sig 
til en indsats, så ens børn kan få de 
bedst mulige betingelser som fodbold-
spillere i KFUM. Selvfølgelig skal der 
ydes et stykke arbejde på festivalen, 
men det er altså også smadderskægt, 
og du møder en masse herlige menne-
sker på en sjov og positiv måde, slutter 
Nielsen og Themsen. 

Leon A.

MELD DIG TIL DETTE 

ÅRS FESTIVAL NU! 

www.KFUMFESTIVAL.DK Simon Larsen kan godt lide disse sider 
af træningen: Arbejdet med spillets tek-
niske og taktiske sider, sætte øvelserne 
op og komme helt ned i detaljerne med 
dem. At kunne formidle den dybere fod-
boldforståelse og, når det fungerer al-
lerbedst, se spillerne omsætte alle disse 
elementer i træning og i kamp.

Den tidligere førsteholdsspiller ind-
går i KFUM’s trænerteam på de to år-
gange U13 og U14, der fra årets start er 
slået sammen. Han står sammen med 
Tom Bo Larsen for andetholdet, som ud-
gøres af U 13-spillere, men som allerede 
her i foråret spiller 11 mands-fodbold i 
U 14-rækken. 

Hvis vi skruer tiden nogle år tilbage, 
var det ikke lige et scenarie, som Simon 
(bliver 25 i denne måned) selv havde 
forestillet sig.

OPVÆKSTEN 
Hans fodboldopvækst fandt sted i Him-
melev, og med en omgangskreds i le-
gen med den runde kugle, der fra en 
tidlig alder bl.a. omfattede Marc Lyster 
og Mads Pfeiffer. Samt med en inspira-
tor og indpisker i skikkelser af faderen, 
Tonny Larsen. 

- Jeg skiftede som U13-spiller fra 
Himmelev til Brøndby, men blev her 
mere og mere udfordret på grund af 
min størrelse. Som U 17-spiller prøvede 
jeg lykken i HB Køge og senere i FC Ros-
kilde, fortæller Simon Larsen.

I 2013 blev han senior, og på dette 
tidspunkt fandt han det helt naturligt at 
skifte til KFUM. Klubbens førstehold var 
netop rykket op i Danmarksserien, og 
hans far virkede som assistent for chef-
træner Palle Olsen. 

”En superklub, præget af en masse 
gode mennesker”. Sådan falder ordene, 

Fra spiller til træner: Fedt at give noget videre
til andre, når man nu ikke længere kan selv

Simon Larsen i 
aktion for KFUM’s 

Danmarksseriehold.
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når han i meget kort form skal beskrive 
sine indtryk af forholdene på Lillevang. 
Her blev han også hurtigt en del af før-
steholdet med debut på udebane mod 
Aarup i sæsonens fjerde kamp. 

- Jeg føler især, at jeg bidrog med 
gode tekniske og taktiske evner, men 
erkender, at jeg var udfordret på fysik-
ken, ligesom jeg generelt nok er en lidt 
forsigtig type. Alligevel fik jeg ganske 
meget spilletid, selv om jeg godt vidste, 
at Palle Olsen gerne så en hårdere ar-
bejdsindsats fra min side.

37 førsteholdskampe i en 
periode på godt to år stod  
Simon Larsen noteret for, da karrieren 
begyndte at tage en forkert drejning. I 
oktober 2015 spillede han på 2. holdet 
i Asnæs, da det venstre knæ pludselig 
ikke ville makke ret. En forstrækning af 
et ledbånd, tænkte og håbede han selv. 
Så nemt gik det imidlertid slet ikke. Før-
ste side i sygejournalen var skrevet, og 
der skulle komme flere til. 

OPERATION OG GENOPTRÆNING 
- Jeg prøvede at komme i gang igen, 
men havde smerter i knæet. Jeg blev 
tjekket yderligere og i foråret 2016 ope-
reret for en korsbåndsskade. Så stod 
den på et års genoptræning, hvorefter 
jeg kom lidt i gang og også spillede 
et par kampe på 2. holdet. Men knæet 
holdt ikke. Først et vrid under træning, 
dernæst endnu et vrid på den fodbold-
skole i Himmelev, hvor Simon i mange 
år havde virket som træner om somme-
ren.

- I november 2017 fik jeg lavet nyt 
korsbånd og ny menisk, og herefter 
stod det mere eller mindre klart for mig, 
at nu var det formentlig slut med fod-
bold, i hvert fald på det niveau, jeg el-
lers havde spillet. Lægen advarede mig 
også mod at gå i gang igen. 

Simon Larsen havde dog fortsat 
lyst til at være en del af fodboldlivet 
og lyst til at lære fra sig. Han var for-
rige sommer én af trænerassistenterne 
på den første spanske fodboldskole på 
Lillevang og begyndte nogenlunde sam-
tidig som assistent for den nuværende 
cheftræner på DS-holdet, Stefan Hå-
kansson, da denne overtog årgang U15. 
Herefter fulgte så U 14, nu i en kombina-
tion med U13.

- Årgangen har mistet flere gode 
spillere og er udfordret på både kvali-
tet og kvantitet. Arbejdet med drengene 
handler i den grad om udvikling, langt 
mindre end om resultater, men selvføl-
gelig piner det også mig som træner, 
når vi har tabt så mange kampe og i 
flere tilfælde lidt store nederlag. 

Simon Larsen har dog absolut intet 
at udsætte på indstillingen og stemnin-
gen i truppen.

- Alligevel kan man i værste fald hav-
ne der, hvor man alvorligt må overveje, 
om en fortsat række af store nederlag 
gør det rimeligt at blive ved med at tale 
om udvikling. Også fordi du indimellem 
må gå på kompromis med klubbens am-

bitioner om spillestil, baseret på bold-
besiddelse og tekniske kvaliteter. Hvis 
materialet ikke rækker til det, bliver vi 
nogle gange nødt til at stå dybere, end 
vi egentlig har lyst til.

TRÆNERUDDANNELSE 
Simon har en klar målsætning om hur-
tigst muligt at komme i gang med en 
træneruddannelse. Uden for fodboldens 
verden bliver han snart færdig med ma-
tematik på Københavns Universitetet, 
hvor det efter sommerferien er idræts-
studiet, der kalder. Han tænker selv, at 
det meget vel kunne pege frem mod et 
job som gymnasielærer. 

- De seneste år har det været svært 
at skulle løbe og genoptræne for sig 
selv, mens holdkammeraterne gav den 
gas på træningsbanen. Nu har jeg ef-

terhånden affundet mig med, at det er 
altså sådan, at det er. Men jeg kender 
jo næsten alle spillerne, og når det el-
lers passer tidsmæssigt og i forhold til 
mine opgaver som træner, plejer jeg da 
at være blandt tilskuerne til hjemme-
kampene. 

Når han sidder deroppe på tilskuer-
pladserne, kan det íkke undgås, at det 
indimellem rykker i ham. 

- Foreløbig har jeg en aftale som 
træner indtil sommerferien. Hvis vi ef-
ter den tid kan finde et rigtigt match, 
vil jeg formentlig være interesseret. Og 
så håber jeg selv at komme i gang igen. 
Altså bare med lidt fodbold på hygge-
niveau, det ville være alle tiders, slutter 
Simon Larsen. 

Leon A

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

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

Simon Larsen og 
Stefan Håkans-
son på side-
linjen under 
en kamp med 
U15-holdet.
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NOTER OMKRING DANMARKSSERIEN

Der var mange nye ansigter på ba-
nen i forårets første DS-kamp, som 
KFUM vandt 1-o ude over Kastrup: 
Tvillingerne Serkan og Erkan Firat 
var med fra start som henholdsvis 
højre back og midtbanespiler. Dan-
ny Stencel optrådte for første gang 
på venstre kant og Kenneth Beyer 
som midterangriber. I slutfasen 
kom en femte debutant i aktion, Jo-
nas Jakobsen. Det er første gang si-
den august 2010, at KFUM har præ-
senteret så mange debutanter i en 
kamp. Palle Olsen indledte dengang 
sin anden periode som cheftræner 
og havde fem nye med, da holdet 
indledte sæsonen i serie 1.

Emil Ølvang 
indledte foråret 
med et meget 
flot mål, da han 
blev matchvin-
der med 1-0 sej-
ren i Kastrup. 
Det var Ølvangs 
syvende mål i 
turneringen, ét 
flere end i hele 
sidste sæson, og i alt hans pletskud 
nummer 41 på førsteholdet. 
Kun skadede Luka Dumic og  
Morten Jørgensen har scoret flere, 
henholdsvis 66 og 46.

Kenneth Beyer er udset til at ud-
fylde pladsen i angrebet efter 
den langtidsskadede Luka Dumic. 
Den 23-årige forward kommer fra 
Fremad Valby, som han scorede syv 
gange for i efteråret. Han havde 
sine første år som senior i Kalund-
borg og Raklev og fik i en meget 
ung alder ry som en rigtig måltyv. 
Desværre indledte Kernneth Beyer 
foråret for KFUM med at misbruge 
et straffespark i premieren i Ka-
strup. Skal vi ikke vedtage, at det 
må gælde som en en slags general-
prøve og så i øvrigt regne med, at 
vi får mange mål at se fra Kenneth 
Beyer i de kommende kampe.

Trods fuld gevinst i forårets før-
ste kamp var der også grund til 
at ærgre sig over en udvisning til 
Mads Pfeiffer, hans anden i sæso-
nen. Siden oprykningen i 2013 har 
KFUM i alt indkasseret 10 røde kort 
i Danmarksserien. Pfeiffer og Mico 
Elvig topper listen med hver tre ud-
visninger. Her kan man godt tillade 
sig at anbefale, at spillerne ”væl-
ger” deres kort med omtanke, selv 
om mange forseelser naturligvis 
sker i kampens hede, når adrenali-
nen pisker rundt i systemet, og når 
trætheden i slutfasen rammer både 
krop og hjerneceller.

Serkan Firat, 
20 år, tilgang 
fra Greve.

Erkan Firat, 
20 år, tilgang 
fra Greve.

Kenneth Beyer, 
23 år, tilgang 
fra Fremad 
Valby.

Danny Stencel, 
19 år, tilgang 
fra AB Tårnby.
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Observere. Tale ydmygt med træ-
nere og årgangsansvarlige om 
nogle af de fodboldfaglige fær-
digheder, som børnene i KFUM bør 
have. Bidrage til at styrke det i 
forvejen høje uddannelsesniveau 
for de trænere, som virker på disse 
årgange. 

Sådan sammenfatter Palle Olsen indgan-
gen til sit ny job som børnesportschef 
i KFUM’s Boldklub. Han står hermed 
som den øverste sportslige ansvarlige 
for årgangene U5 - U12, og han vareta-
ger funktionen i samarbejde med Claus 
Madsen, der er udnævnt til administra-
tiv leder. 

Fra sine år som cheftræner for klub-
bens bedste seniorhold har Palle Olsen 
i forvejen en god fornemmelse af, hvor-
dan træningen forløber, også i de mind-
ste årgange. Senest er han så blevet 

sportslig chef for det Top Center for lo-
kale talenter i årgangene U10 - U12, som 
KFUM driver på Lillevang i samarbejde 
med FC Roskilde. 

- Når vi taler om de mindste, bør vi 
have fokus på ren leg og motoriske fær-
digheder. Dagsordenen bliver derimod 
en anden, når børnene er mellem 9 og 12 
år. I systemet kalder vi det guldalderen, 
fordi det er her, at deres indlæringsevne 
er størst, fortæller Palle Olsen. Derfor er 
det ikke mindst her, tilføjer han, at der 
er brug for trænere med høj faglighed. 

Men ikke nok med det.
- Det er også her, at vi skal anvende 

differentieret træning, fordi der vil være 
drenge, som har gavn af indimellem at 
træne med nogle, der er ældre. Mens 
andre med fordel kan træne med yngre 
kammerater. Alt sammen skal det bidra-
ge til, at vi kan aflevere drengene til det 
næste alderstrin på den rigtige måde, 
siger børnesportschefen.

SKABELONTRÆNING 
Han kan stadig blive irriteret, når han 
ser, at en 13-årig ikke mestrer det per-
fekte spark med indersiden. - Så tidligt 
som muligt skal vi lære dem at sparke 
rigtigt med begge ben. Senere kan vi 
så sætte dem til at løbe langt og løfte 
tungt. Jeg synes, at jeg på nogle årgange 
ser et behov for bedre strukturering af 
træningen. Jeg ser masser af skabelon-
træning med for lidt intensitet. Børnene 
får mere ud af at afprøve disse detaljer 
i det færdige spil, hvor intensiteten er 
højere, fortsætter DBU-instruktøren. 

Denne kompetence står nemlig også 
på Palle Olsens omfattende cv. Den om-
sættes også i træningen i Top Centret, 
og han konstaterer med tilfredshed, at 
når vi når frem til sommerferien, vil der 
fra dette arbejde ligge en færdig træ-
ningsmanual, lige til at bruge. 

- Jeg har voldsom respekt for de 
engagerede forældretrænere, der yder 
en stor indsats i klubben. Alligevel må 
det gerne rygtes, at KFUM har mange 
dygtige trænere til disse årgange, som 
har enten B-licens eller C-licens, som er 
skræddersyet til de mindste børn. 

- Jeg kommer jævnligt rundt og ser, 
hvordan tingene foregår i andre klub-
ber. Ud fra det vil jeg sige, at vi i KFUM 
er rigtigt godt kørende med træningen i 
børneårgangene. Men vi er også nødt til 
at sige, at vi ikke skal tage flere ind, end 
at vi kan tilbyde dem alle kvalificeret 
træning. Sådan lyder børnesportsche-
fens ”programerklæring” på nuværende 

tidspunkt. 
Senere kan det i den grad tænkes, at 

der dukker flere konkrete idéer op. Og 
hvilket budget har Palle Olsen så til at 
realisere idéerne? 

- Helt ærligt, så ved jeg faktisk ikke, 
om jeg har noget budget. Og fra min 
side er det hverken et krav eller et ønske 
at have det, slutter Palle Olsen. 

Leon A.

Ny børnesportschef: KFUM rigtigt godt 
kørende med træningen i børneårgangene FAKTA:

•	 I	dag	råder	KFUM’s	Boldklub	over	
syv trænere med A-licens inden for 
UEFA-systemet. Denne licens giver 
adgang til at træne på højt ung-
doms- eller seniorniveau.

•	 28	trænere	i	børne-	og	ungdoms-
afdelingen har gennemført kurser 
på B- og eller C-niveau. 

•	 Uddannelserne	på	B	1,	B	2	og	B	
3 henvender sig til ungdoms- eller 
seniortrænere på breddeniveau, der 
ønsker basisværktøjer til brug i træ-
nergerningen. 

•	 C	1,	C	2	og	C	3	er	kurser	møntet	
på trænere i børneårgangene (U5 – 
U12) og i ungdomsrækkerne (U13-
U19).

•	 Henrik	Nielsen	og	Marc	Lyster	har	
som målmandstrænere gennemført 
DBU’s kurser på henholdsvis M1- og 
M0-niveau (grundlæggende).

KILDER: KFUM’s Boldklub og DBU.

Sådan - det er 
både god stil og 
en selvfølge, at 
man siger tak for 
kampen, når det 
hele er overstået. 
Uanset resultatet.

Claus Madsen og Palle Olsen
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FORÆLDREFORENINGEN på STAND By
På årets generalforsamling i Forældre-
forening kunne formanden, Ann Christi-
na Jørgensen, afgive en kort beretning 
idet foreningen kun havde haft ganske 
få aktiviteter. 

Ann Christina lagde ikke skjul på, 
at man var kørt træt og gerne så nye 
folk i bestyrelsen. Man havde derfor 
skrevet ud til samtlige medlemmer om 
hjælp, men uden resultat.

Kassereren, Christina Kristensen, 
var dog i stand til at aflægge et pænt 
regnskab ikke mindst på grund af ban-
kospil og indsamling af flasker på Ros-
kilde Festival. 

Da man ikke kunne finde folk nok 

til en ny bestyrelse, blev man enige om 
at sætte foreningen på stand by.

Dog fik man valgt Søren Nielsen ind 
i bestyrelsen i håb om, at man på sigt 
kan få den genstartet.

I de yngste årgange bør der ikke være 
nogen tvivl om, at fodbold for børn 
mere end noget andet handler om LEG. 

Men allerede tidligt bør der samti-
digt være fokus på træningen af basale 
færdigheder, såsom at sparke rigtigt til 
bolden. 

Senere kommer der en overgangsfa-
se, hvor legen fortsat er i højsædet. Men 
i vigende omfang, for nu er tiden kom-
met til at arbejde med begreber som 
spilforståelse og taktiske færdigheder.

- Den fase er vi nået til, fortæller 
Claus Madsen om U9, den årgang hvor 
han er cheftræner.

Årgangen omfatter omkring 35 spil-
lere, hvoraf dog ikke alle er lige sta-
bile. Således kom der i vinterperioden 
flere til lørdagens indendørs træning på 
Østergaardskolen end til den udendørs 
træning på kunstgræs, som fandt sted 
om onsdagen. - Men 15-20 til træning 
selv i det værste vejr, man kan forestille 
sig, det må siges at 
være godkendt, me-
ner Claus Madsen. 

Han begyndte for 
år tilbage som assi-
stent i børneafdelin-
gen for Sergio Fox. 
I dag er han én af 
mange forældre om-
kring årgang U9, som 
bl.a. omfatter sønnen 
Marius. Årgangen tæl-
ler et stort antal for-
ældre som trænere, 
assistenttrænere, as-
sistenter og i andre 
funktioner. 

NIVEAUDELING
Blandt dem også den tidligere divisions-
spiller i FC Roskilde Christian Hansen, 
som har to sønner, hvoraf den ene spil-
ler i KFUM. den anden i RB. Truppen tæl-
ler ifølge cheftræneren både kvantitet 
og kvalitet, men med store forskelle i 
niveau.

– Derfor er vi nødt til at inddele ef-
ter niveau. Hvis vi ikke gjorde det, ville 
der være nogle, som dårligt nok kom 
til at røre bolden, forklarer Claus Mad-
sen. Mange spillere i denne årgang har 
spillet sammen på Lillevang i flere år. 
På et tidspunkt kom der så næsten en 
hel årgang fra Vindinge, og man gør sig 
mange anstrengelser for at fastholde 
det nuværende antal spillere, således at 
årgangen kan stille med to 11 mands-
hold, når den tid kommer. 

Men lige nu er fodbold fortsat et spil 
for et hold med fem drenge. I de sene-
ste måneder har årgangen deltaget med 
to hold på B- og C-niveau i henholdsvis 

Vinterbold og i in-
dendørs stævner. 
Hvis lørdagen by-
der på stævne el-
ler kamp, kan det 
nogle gange be-
tyde, at træningen 
denne dag aflyses.

Ud over de 
mennesker, som 
har konkrete funk-
tioner omkring 
drengene, kan 
Claus Madsen, der 
også er administra-
tiv chef i KFUM’s 
børneafdeling, be-
rette om en foræl-
drekreds med fin opbakning og engage-
ment. 

- To gange om året holder vi foræl-
dremøde med spisning, og når der er 
mulighed for det, opfordrer vi også til, 
at drengene bliver i klubben og spiser 
efter træning og kamp. Desuden har 

flere forældre været villige til at give en 
hånd med ved Salgsbutikken Cup, slut-
ter han.

Leon A.

Fokus på børnefodbolden: 
Når fodbold begynder at blive andet end leg

Medaljer til veloplagte U 9-drenge ved et 
stævne i Hedehusene, hvor træner Martin 

Stokvis stod i spidsen for holdet.
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Sammen bygger vi profeSSionelt

Formanden aflagde beretning med 
mange lyspunkter på generalfor-
samling med beskedent fremmøde 

- KFUM står stærkt rustet til den ny sæ-
son, både sportsligt og økonomisk. Vi 
har masser af planer og idéer og hel-
digvis også penge i sparekassen til at 
opfylde dem. 

Sådan lød konklusionen fra Allan 
Markussen, formand for KFUM’s Bold-
klub, i beretningen på klubbens gene-
ralforsamling, der fandt sted i klubhuset 
på Lillevang tirsdag d. 26. februar. 

Underligt nok, at ikke mere end en 
snes medlemmer - i en klub med over 
600 - havde fundet tid til at møde op til 
en aktuel orientering og debat om klub-
bens tilstand. Men det kan selvfølgelig 
skyldes, at tingene glider rigtigt fornuf-
tigt i vores klub, og at der umiddelbart 
ikke var emner med meget sprængstof 
på dagsordenen. Derfor kunne seancen 
også overstås på en halv times tid. 

Allan Markussen indledte sin beret-
ning med at fokusere på KFUM’s flag-
skib, det førstehold, som nu for sjette år 
i træk optræder i Danmarksserien. Efter 
mareridts-sæsonen 2017-18, hvor det 
i allersidste øjeblik lykkedes at undgå 
nedrykning, udtrykte han stor tilfreds-
hed med opbygningen under den ny 
træner, Stefan Håkansson. 

- Opbygningen har været meget til-
fredsstillende, og spillerne og lederne 
omkring holdet har gjort et flot stykke 
arbejde i løbet af efteråret. Inden forårs-
sæsonen ligger vi fint til i tabellen, har 
fået en masse gode point på kontoen og 
ikke mindst fået integreret nye spillere i 
truppen, lød det fra formanden.

EGNE UNGE PÅ DS-HOLDET
Han understregede betydning af, at fle-
re af disse spillere kommer fra klubbens 
egne rækker og har vist sig parate til at 
tage skridtet op på førsteholdet.

– Dette er også en stor cadeau til det 
arbejde, der gøres i de ældste ungdoms-
rækker. Ikke bare lige nu, men også 
over de seneste år. Så lever jeg med, at 
nogen med rette kan indvende, at vores 
ældste ungdomshold bestemt ikke vin-
der alle de kampe, de spiller. Rigtigt set, 
tilføjede formanden. Men han under-
stregede, at disse hold i dag optræder 
i højere og stærkere rækker end nogen 
sinde tidligere i KFUM’s historie. 

Desuden er det klubbens primære 
sigte med disse årgange at udvikle hver 
enkelt som fodboldspiller. Mere, end at 
holdet nødvendigvis skal blive nummer 
ét hvert år. Allan Markussen kom heref-
ter ind på den beslutning, som klubbens 
ledelse har taget om at flytte KFUM’s 
Boldklub i en mere elitepræget retning. 
Beslutningen har været med til at bane 
vejen for, at KFUM i dag har status som 
licensklub under DBU. Desuden er Lil-
levang i samme periode blevet hjemsted 
for et såkaldt TopCenter for årgangene 
U10 - U12 under DBU. 

- Det er vigtigt for mig at understre-
ge, at vi ikke er slået ind på elitevejen, 
bare for at kunne kalde os det ene el-
ler det andet. Det er heller ikke noget, 
som vi bare tilnærmelsesvist har kastet 
os blindt ud i. Vi har tværtimod prøvet 
at forholde os til alle de udfordringer, vi 
kunne komme i tanker om. Og der har 
været mange. 

DNA’ET OG VÆRDIERNE 
- Vores største bekymring var, om vi 
kunne risikere at sætte noget KFUM-
DNA på spil. Det DNA, der i mere end 
90 år har været med til at gøre os til 
en klub, hvor fællesskab og plads-til-al-
le var mantraer, vi både dyrkede og var 
stolte af. 

- Svaret på det spørgsmål var da be-
stemt JA. Men det betyder ikke, at det 
ikke fortsat er værdier, som vi lægger 
kæmpe vægt på. Men vi kommer til at 
give køb på dem indimellem, når vi skal 
indveje de sportslige hensyn til den vej, 
vi har valgt at gå. 

Hvorfor gør vi det så, spurgte for-
manden retorisk og svarede: - Vi har 
først og fremmest valgt elite-vejen for 
at skabe et godt tilbud til alle de dygtige 
spillere, der ikke nødvendigvis kan få 
hele talentet til at blomstre i de bredde-
klubber, de ellers kan spille i i Roskilde 
og omegn, og som ikke er oplagte til FC 
Roskildes koncept. Vi har også gjort det 
for at sikre, at vi primært kan rekruttere 
spillerne til vores Danmarksseriehold 
fra egne rækker, fortsatte Allan Markus-
sen. 

Han konstaterede videre, at der sta-
dig venter et stort stykke arbejde for-
ude. Enkelte årgange har budt på store 
udfordringer, en enkelt er lige nu sågar 
mere udfordret, end godt er. 

UREALISTISKE FORÆLDRE
- Det kan godt være, at vi indimellem 
er oppe mod stadig større og urealisti-
ske krav fra forældrenes side og urea-
listiske forventninger til deres børn. Vi 
ved godt, at vejen fra at kunne lægge en 
aflevering over fem meter til at kunne 
blive den ny Messi er temmelig meget 

kortere i en mors øjne end i en uddan-
net træners. Men det betyder ikke, at vi 
ikke også har et ansvar. 

Dette ansvar betyder ifølge KFUM’s 
formand bl.a., at vi selv skal øve os i at 
blive bedre til at forvalte den vej, vi er 
slået ind på. 

- Vi skal blive bedre til at kommu-
nikere. Det gælder både op og ned og 
på tværs. Vi er endnu ikke gode nok til 
kommunikation og afstemning af for-
ventninger. Vi øver os, men vi kommer 
ikke i mål, før vi får hele kæden med, 
sagde formanden. 

Han var dog ikke i tvivl om, at vi i 
KFUM har mange forudsætninger for at 
lykkes. Bl.a. råder klubben over de ab-
solut højest uddannede trænere nogen 
sinde, over flere af dem end nogen sin-
de før, og uddannelsesniveauet blandt 
trænerne er højere end i nogen anden 
klub i Roskilde. For at styrke både den 
sportslige og sociale indsats holder 
KFUM fast ved at sende spillere på fod-
boldture i ind- og udland. 

I 2018 satte omkring 200 spillere, 
trænere og forældre kurs mod Förde 
Cup i Flensborg, og i pinsen i år delta-
ger nogenlunde samme antal i et stort 
stævne i Esbjerg. I februar var U15 og 
U17 på træningslejr i Tyrkiet. Også bør-
nefodbolden stortrives fortsat, fremgik 
det af formandens beretning. 

KUNSTGRÆS OG FESTIVAL
Den indeholdt ligeledes et afsnit om 
kunstgræs, der på det seneste har været 
et stort tema i de lokale medier. 

- Vi har kendt konditionerne og spil-
lereglerne i årevis og har lige så længe 
arbejdet på at kunne etablere kunst-
græsbane nummer to her uden for klub-

KFUM står godt rustet til den ny sæson 
- sportsligt og økonomisk
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huset. Vi har et dokumenteret behov og 
de rigtige argumenter for det. Vi har for 
længst indgået de samarbejder samt 
fremskaffet de forhold og den kapital, 
der skal til. Både politikerne og forvalt-
ningen har set det samme som os for at 
kunne give os det tilskud, der skal til, 
for at vi kan gå i gang. 

Allan Markussen fremhævede, at 
KFUM i efteråret 2018 anlagde et helt 
nyt lysanlæg på banen. Et anlæg til knap 
en mio. kr., som klubben selv har be-
talt. Uden at nævne klubben ved navn 
konstaterede formanden, at Himmelev 
er kommet på banen med krav om at 
rykke foran KFUM i den kommunale pri-
oritering af nye kunstgræsbaner. 

- Vi følte os nødsaget til at give svar 
på tiltale, da vi pludselig skulle lægge 
ører til for meget vås og kreative på-
stande derfra. Herfra er sagen igen luk-
ket fra vores side. Vi har stor tillid til, at 
politikerne holder fast i den prioritering, 
de har valgt, og som betyder, at KFUM 
kan få anlagt en kommende bane med 
kunstgræs senest i foråret 2020. 

Mens en ny kunstgræsbane trods 
alt hører fremtiden til, så er de trange 
forhold, som købmand Michael Møller 
skulle regere under i klubhuset, nu et af-
sluttet kapitel. Ombygningen af køkke-
net er på plads, så det ifølge formanden 
”med ret stor sikkerhed” fremstår som 
det flotteste og dyreste køkken i nogen 
fodboldklub i Danmark. 

Markussen kunne selvfølgelig ikke 
gøre status uden at nævne klubbens 
indsats på Roskilde Festival. Og indsat-
sen kunne kun sammenfattes med ét 
ord: FANTASTISK.

- 2018 var året, hvor vi endegyldigt 
sammensmeltede vores to festival-ben 
i én samlet enhed. Der var masser af 
udfordringer, masser af meninger samt 
masser af ”vi-plejer” og ”vi-plejer-ikke”. 
Men der var først og fremmest masser 
af lyst til og mod på at løse opgaven 
med at løse det stærkest mulige KFUM-

set up på festivalen. Det lykkedes over 
al forventning. Det satser vi på at gen-
tage eller overgå i 2019. 

Allan Markussen sluttede beretnin-
gen med at takke klubbens støttefor-
eninger for et godt samarbejde i det 
forløbne år. - Og tak til medlemmerne, 

ikke mindst jer, der også har lyst til at 
deltage i dag.

VALGENE 
Palle Olsen, mangeårig cheftræner for 
klubbens førstehold, debuterede i rollen 
som dirigent. Desuden blev Palle lige-
som Torben Groth valgt til nyt medlem 
af bestyrelsen, der nu tæller de maksi-
male 11 medlemmer. Efter næsten 20 år 
i bestyrelsen ønskede Susanne Bødker 
at fratræde. Susanne vil dog fortsat vi-
dereføre bestemte funktioner i klubben, 
og totalt fortjent modtog hun en flot bu-
ket blomster som tak for indsatsen.

ÆRESMEDLEM 
”Du er personificeringen af KFUM - lige-
som hele din familie”. Bl.a. med disse 

ord motiverede formanden bestyrelsens 
beslutning om at udnævne Esther Poul-
sen til nyt æresmedlem. Blot det 12. i en 
række, der også tæller Esthers afdøde 
mand, Erling Poulsen.

TRÆNER- OG LEDERPOKAL 
På vegne af KFUM’s festivalledelse mod-
tog Lilian Andersen klubbens træner- og 
lederpokal. Ikke mindst som anerken-
delse af den indsats, den ny festival-
ledelse har ydet i det ny set up, hvor 
KFUM og klubbens byggefond nu udgør 
en samlet enhed.

FINT REGNSKAB 
Iben Green Madsen kunne som økono-
miansvarlig endnu engang aflægge et 
fint regnskab for det forløbne år. Selv 
om der ikke længere figurerer midler 
fra udlodningen fra spillehaller (godt en 
million i 2017), kan klubben bryste sig 
af et overskud på over 140.000 kr. mod 
137.500 året før. Egenkapitalen udgør 
omkring 1,3 millioner.

Leon A.

På årets generalforsamling blev Es-
ther Poulsen udnævnt til æresmedlem i 
KFUM’s Boldklub.

Esther har været med i klubben lige 
siden sine teenage år, da hun blev kære-
ste med Erling Poulsen som hun fulgte 
de første par år, mens han var målmand 
på førsteholdet.

Hun var fra start med på Roskilde 
Festivalen for KFUM, hvor hun hovedsa-
gelig ordnede regnskabet for de forskel-
lige boder. Esther blev særlig kendt via 
en artikel i Familie Journalen, hvor hun 
bl.a. fremviste de mange nye trøjer, vi 
fik fremstillet hvert år.

Esther blev senere også medlem af 
forældreforeningen. En særlig oplevelse 
fra denne tid var, da et pigehold fra USA 
kom på en uges ophold. Forældrefor-
eningen tog sig af de amerikanske pi-
ger, og da medlemmerne ikke var helt 
sikre i sproget, tog de forinden, i vinter-
halvåret, et kursus i engelsk.

Hun har deltaget i et utal af stæv-
ner og været kontrollør til vores hjem-
mekampe. Som medlem af Tingklubben 
har hun været en meget aktiv møntme-
ster.

Hendes søn Henrik blev allerede på 

dag to indmeldt i klubben , senere blev 
han formand i to år, og datteren Anne 
er stadig et aktivt medlem i Forældre-
foreningen.

Esther har altid været en særdeles 
positiv person, og hun har udrettet me-
get godt for KFUM.

KS
Susanne Bødker – slut med bestyrelsesarbej-
det, men slet ikke slut med KFUM.

Esther Poulsen æresmedlem

Esther Poulsen, nyudnævnt æresmedlem, 
blev hyldet af formand Allan Markussen.
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Årgangene U15 og U17 tog i 
slutningen af februar på en 
uges træningslejr i Tyrkiet.

Opholdet indgik i forbere-
delserne til forårssæsonen, og 
programmet stod på to gange 
daglig træning – dog kun én 
træningssamling de dage, hvor 
KFUM’s hold spillede trænings-
kampe i området mod andre 

hold, der ligeledes var indkvar-
teret på det store sportshotel i 
feriebyen Side.

I alt 55 spillere samt 15 
trænere og ledere deltog i den 
vellykkede tur. Billederne, som 
Karoline Johansen har sendt til 
redaktionen, giver en fornem-
melse af, hvorledes det gik for 
sig. 

U15 og U17 i Tyrkiet

Al vasketøjet, 
klar til dagens 

strabadser og om-
hyggeligt arrangeret 

af Peter "Bæver" Hansen. 
Han er siden desværre 

stoppet som holdleder for DS-
holdet og skal begynde i et nyt 

job på Brøndbys U17-hold. 
Vi ønsker god vind til Bæver i hans 

ny virke på Vestegnen.
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Kort fortalt…

Det var noget af et scoop, KFUM gjorde, 
da klubbens ledelse engagerede den tid-
ligere udlandsprofessionelle Lasse Qvist 
som træner for U17-holdet, der spiller i 
Øst2 under DBU. I første kamp med den 
ny træner vandt holdet 2-0 over Avarta 
på kunstgræsbanen. Lasse Qvist havde en 
del af sin fodboldopvækst i KFUM, hvor 
han spillede på et juniorhold sammen 
med bl.a. Rasmus Lundberg og Glenn Lo-
renzen, inden han skiftede til Lyngby.

Vores flittige ”lørdagshold” har haft travlt 
her i foråret, hvor de flittige mennesker 
har gjort køkkenet færdigt og skiftet 
bordplade i klublokalet samt flyttet to 
læskure ned på trekanten.

En af vore gamle veteraner Ove Olsen, 
bedre kendt som OO, er efter kort tids 
sygdom gået bort.

Forældreforeningen, der nu er sat på 
stand by, blev stiftet den 3. april 1967. 
Her var formanden Knud Mortensen, 
mens H. E. Kristoffersen, Erna Lindholm, 
Emmy Eriksen og Hans Eriksen udgjorde 
resten af bestyrelsen. Dengang talte For-
ældreforeningen 135 medlemmer.

Et forsinket lykønskning til vores kioskfar, 
Michael Møller Jørgensen, som fyldte 50 
år i efteråret (det har vi fejret med et nyt 
køkken).

Opvisningsbanen har skiftet navn, så den 
fra starten af foråret kom til at hedde Bo-
resko Park. Desuden har STARK indvilget i 
at sponsorere vores kunstgræsbane i fem 
år. Vi iler med en STOR TAK for støtten.

SOMMERFEST: KFUM’s Boldklub gen-
tager succesen fra sidste år, når vi ind-
byder til sommerfest lørdag d. 15.juni. 
Noget af programmet ligger fast, og mere 
kommer til hen ad vejen.

Bestyrelsen har søgt kommunen om til-
skud til et nyt hus med plads til alle vores 
bolde. Det nuværende boldrum må vige 
pladsen for en kommende kunstgræs-
bane bag klubhuset, og desuden er det 
både for lille og utidssvarende. Vi har 
ansøgt om maks. 800.000 kr., men om 
nødvendigt kan vi også selv bidrage ved 
selv at løse nogle af de arbejdsopgaver, 
det kræver at få det ny boldhus etableret. 
Efter planen skal det stå ved indgangen til 
opvisningsbanen, og der skal også være 
plads til, at Vindinge IF kan opbevare sine 
bolde i huset, når klubben får andel i den 
ny kunstgræsbane. Hvis politikerne ellers 
står ved deres beslutning, kan banen ta-
ges i brug inden næste forårssæson. Men 
lad os nu se, hvad efterårets forhandlin-
ger om kommunens budget for 2020 fører 
med sig…

Kurt Skjoldby sammen med sine to sønner, 
Jan og Lars.

Fødselaren i godt selskab sammen med (fra venstre bagest): Erik J. Nielsen, 
Noel Hansen og Børge Karsen. Forrest Jørn Nielsen og Ernst Pedersen.

Det var én af de dage, hvor det indimellem kneb med pladsen på førstesalen.
KS

Kurt Skjoldby med nogle af de mange 
gæster, som kiggede forbi, da hans 80 
års fødselsdag blev fejret i klubhuset.

Kurt Skjoldby vil gerne takke for den 
store opmærksomhed ved min 80 års 
fødselsdag. En særlig tak til Leif Serup, 
som samlede ”mit” hold, årgang 1952. 
Flere af dem havde jeg ikke set i mere 
end 45 år. Det var en stor oplevelse.
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PENSION   SUNDHEDSFORSIKRING   INVESTERING

17. marts var Vicente 
del Bosque på besøg 
på Lillevang. Den span-
ske trænerlegende for-
talte løst og fast fra sit 
lange liv i fodboldens 
tjeneste, mens en række 
af KFUM’s trænere su-
gede til sig. Det gjorde 
de også senere, da del 
Bosque overvågede 
en Master Class for 50 
drenge, der har tilmeldt 
sig sommerens spanske 
fodboldskole. 

Vi håber selvfølgelig på 
fuldt hus, når den finder 
sted i uge 31.

Det var et fint regnskab, som Esther 
Poulsen afleverede, da hun for sidste 
gang præsenterede tallene på general-
forsamlingen i Tingklubben.

Regnskabet viste et overskud på godt 
31.000 kroner, et beløb som også om-
fatter indtægterne fra de bankospil, 
Tingklubben afviklede i årets første må-
neder. 

Det fine resultat betød, at Tingklub-
ben kunne sende 16.000 kr. videre til 
KFUM’s Boldklub. 

Præsident Paul Jørn Larsen hæftede sig 
i sin beretning for 2018 ved såvel gode 
som mindre gode hændelser. 

På plussiden talte det naturligvis, at 
KFUM’s førstehold i juni lige nøjagtigt 
sikrede sig den fortsatte eksistensens i 
Danmarksserien. Heldigvis forløb efter-
året rigtigt godt, og holdet overvintrede 
på femtepladsen.

”Vi har desværre også i 2018 mistet en 
del af vore trofaste støtter, det gør ondt 
at vi ikke mere skal se dem på Lillevang. 
Æret være deres minde.” 

Ved årsskiftet talte Tingklubben 119 
medlemmer, en lille stigning i forhold til 
året før. Man er ved at være helt up to 
date med mailadresser på medlemmer-
ne. Hvis nogen oplever fejl i adresserne, 
må de gerne give besked til Karina An-
dersen. 

Man har som sædvanlig stået for en-
treen ved hjemmekampene i Danmarks-
serien og desuden hjulpet, dels ved det 

indendørs stævne i Roskilde hallerne, 
dels på festivalen.

I samarbejde med scrapbogs udvalget 
stod Tingklubben i maj for et arrange-
ment i samarbejde med lokalforenin-
gen Syd for Banen. Omkring 70 deltog 
i arrangementet, hvor Børge Karlsen og 
Tommy Alleshauge på levende vis præ-
senterede KFUM’s historie fra grundlæg-
gelsen og op til i dag.

I januar prøvede man for første gang 
at arrangere bankospil i klubhuset. Det 
skete ifølge en aftale med Forældrefor-
eningen, der ikke havde mandskab til 
opgaven i januar og februar. Til syv ban-
koaftener i denne periode var der rigtigt 
stort fremmøde, og i alt resulterede det 
i et overskud på over 10.000 kroner. En 
succes, som Tingklubben følger op på 
næste vinter. 

Paul Jørn Larsen takkede medlemmerne 
af præsidiet for godt samarbejde, og 
han blev valgt til en ny periode som 
præsident. Rene Jozwiak valgtes til ny 
møntmester (kasserer). Tak til mine 
præsidiemedlemmer for godt samar-
bejde i 2018.

Præsidenten rettede en stor tak til Es-
ther Poulsen for hendes utrættelige ar-
bejde igennem utrolig mange år. Der 
var blomster til Esther og en lille gave i 
form af et Stjernekort.

Der deltog ca. 30 medlemmer, heraf en 
hel del nye ansigter, hvilket var yderst 
glædeligt på denne aften. Og så bød 
menuen traditionen tro på forloren 
skildpadde.

Paul

Fint fremmøde til 
Tingklubbens generalforsamling
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Efter 15 år i andre klubber er Kim 
Hansen tilbage i KFUM, nu som as-
sistent for DS-holdets cheftræner, 
Stefan Håkansson 

Langt hen ad vejen var det en slags gen-
syn med de gode gamle dage, da Kim 
Hansen i januar indfandt sig til sin før-
ste træningsaften på Lillevang, efter at 
han havde indgået en aftale med KFUM 
om at blive assistent for DS-holdets 
cheftræner, Stefan Håkansson. 

Han kunne nemlig fejre gensyn med 
Rasmus Lundberg og Patrick Juhl, der i 
sæsonen 2003-04 på et meget talent-

fuldt U 19-hold i 2. division blev trænet 
af samme Kim Hansen.

- Desuden er det fint at konstatere, 
at klubben præges af det samme DNA 
og den samme atmosfære, som jeg hu-
sker fra min første periode i KFUM. Men 
selvfølgelig er der kommet mange nye 
personer til, og man mærker, hvorledes 
det ligesom er blevet lidt større, siger 
Kim Hansen. 

Han stammer fra Tølløse og kan 
som spiller se tilbage på en karriere, 
der bl.a. gav ham omkring 100 første-
holdskampe for Holbæk og Roskilde 
Boldklub. Hvis det ikke havde været for 

to benbrud samt tre gange familiefor-
øgelse, havde dette tal uden tvivl været 
væsentligt højere.

Alligevel spillede Kim Hansen sin 
sidste kamp for FC Nordvest i Holbæk 
som 40-årig. Da var han slået ind på 
trænervejen, også fordi han kun spil-
lede én kamp på oldboys-holdet, før det 
stod klart for ham, at det ikke var her, 
at han skulle lægge sin tid på fodbold-
banen. 

- Jeg har A-licens og kunne godt 
have valgt at satse højere som træner. 
Men selv om fodbolden fylder meget i 
min tilværelse, skal det fortsat være min 
hobby. Det passer mig fint, hvis jeg kan 
hjælpe andre til at nå deres mål, og jeg 
har været så privilegeret, at jeg i mine 
år som træner altid selv har kunnet vra-
ge og vælge, forklarer han. 

SÅ DE SAMME TING 
Da han første gang landede på Lil-
levang, havde Kim Hansen Freddy An-
dersen som makker, og de følgende 
år fortsatte deres teamwork. Bl.a. som 
ungdoms- og seniortrænere i Holbæk, 
hvor Rasmus Lundberg var en del af 
spillerstaben, og da de to førte Tuse op 
i Danmarksserien. I dag er Freddy An-
dersen tilbage i Tuse, mens Kim Hansen 

i sommeren 2017 valgte at gå sine egne 
veje. Nemlig som cheftræner i Ølstykke, 
hvor han nåede at være i halvandet år. 

- Det var kommet dertil, at Freddy 
Andersen og jeg efter flere års samar-
bejde ligesom så de samme ting. Og 
som Freddy sagde, at hvis to trænere på 
et hold tænker fuldstændigt ens, så er 
der ingen grund til at være to. Så kan 
cheftræneren lige så godt trække på 
holdlederen.

Efter sit første engagement i KFUM 
havde Kim Hansen gennem årene haft 
en vis kontakt med sportschef Pierre 
Overgaard, så tanken om at vende til-
bage en dag var ham overhovedet ikke 
fremmed. Han og Stefan Håkansson har 
spillet sammen og senere krydset klin-
ger som spiller og træner, men aldrig 
udgjort et trænerteam. 

- Jeg synes, at vi både i kampene og 
til træning supplerer hinanden rigtigt 
godt med det, som vi hver især obser-
verer. Når vi f.eks. vil gå i dybden med 
holdets spillestil, kan jeg godt lide, at vi 
kigger gennem tragten, og når vi når ud 
på den anden side, er det ikke det sam-
me, vi får øje på, påpeger Kim Hansen. 

Det var således helt bevidst, at DS-
holdet i de første tre-fire træningskam-
pe spillede på forskellige måder for at 

Når de kigger ud gennem tragten, 
skal det ikke være det samme, de får øje på 

Kim Hansen og Stefan Håkansson observerer fra bænken. 
Og det er muligvis ikke det samme, de får øje på.
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teste, om spillerne viste nogle facetter, 
trænerne ikke havde været opmærk-
somme på. Med mulighed for, at det 
ikke var det samme, som de så.

Kim Hansen har indgået en toårig 
aftale med KFUM’s Boldklub. - Altså, i 
denne branche er det sådan, at uanset 
kontrakter og kontrakters varighed er 
du træner, indtil du ikke er det længere. 
Men da jeg skal være med til at bygge 
noget nyt op, synes jeg, aftalen giver 
rigtig god mening.

OVERGANGSSÆSON 
Cheftræner Stefan Håkansson betegner 
2018-19 som en slags overgangssæson, 
hvor det bl.a. handler om at finde ud af, 
hvad ambitionerne rækker til. Lige nu 
går de sportslige målsætninger således 
ikke på en konkret placering. 

- Men på sigt vil vi gerne gøre os 
klar til, at vi kan formulere en ambitiøs 
målsætning, lyder det fra hans assi-
stent. Lige nu handler det rigtigt meget 
om udvikling. Kravene til træningen er 
blevet skærpet, ifølge Håkansson også 
for at løfte spillerne individuelt.

- Jeg opererer efter en plan, hvor jeg 
op til hver halvsæson gerne vil skrue på 
nogle bestemte ting. I den korte opstart 
sidste sommer handlede det meget om 
fysikken, som vi også har forsøgt at ud-
bygge i træningen op til forårssæsonen. 
Her har vi også arbejdet med øvelser 
og tiltag, der skal minimere omfanget 
af skader, og også trænet meget med 
bold, forklarer han. 

Efterårssæsonen kom indirekte til 
at handle meget om det savn, som den 
korsbånds-skadede Luka Dumic efter-

lod. Alligevel tabte KFUM kun tre kampe 
i første halvdel, men der var grund til at 
ærgre sig over, at det ikke blev til fuld 
gevinst i nogle af de seks uafgjorte mat-
cher. 

- Vi trak meget på de samme kræf-
ter, så mod slutningen af året begyndte 
trætheden at melde sig, vurderer chef-
træneren. Han står i spidsen for et hold, 
der efter 15 kampe havde rækkens bed-
ste forsvar (sammen med Union). Til 
gengæld havde fem hold scoret flere 
mål end de blå-hvide. 

- Det passer mig rigtigt fint, at vi 
råder over et mandskab, som det er 
svært at score imod. Men vi er fortsat 
udfordret på den sidste tredjedel. Her 
skal vi blive bedre til at tage de rigtige 
løb for boldholderen, i dybden og i ryg-
gen på modstanderne. Jeg ønsker mig 
også en bedre første berøring, og at de, 
der kommer til chancerne, også tænker 
sig om og ikke bare hamrer løs for fuld 
kraft, fortsætter Stefan Håkansson. 

GENERATIONSSKIFTE 
Han er ellers rigtigt tilfreds med en til-
gang i vinterpausen, som har gjort trup-
pen væsentligt bredere end i efteråret. 
Tvillingerne Serkan og Erkan Firat, Dan-
ny Stencel og angriberen Kenneth Beyer 
indgik alle som debutanter i startopstil-
lingen, da KFUM åbnede foråret med en 
1-0 sejr i Kastrup. I slutfasen var der 
desuden debut til indskiftede Jonas Ja-
kobsen. Kenan Aydin, endnu et nyt an-
sigt, blev skiftet ind i kampen mod Ods-
herred lørdagen efter.

- Vi har set lovende takter fra de 
nye, og kampen om pladserne er blevet 

væsentligt hårdere. Når det er godt med 
nyt blod i truppen, skyldes det også, at 
vi allerede nu bør have et generations-
skifte i tankerne. Qua deres alder spiller 
enkelte på lånt tid.

Sagt på en anden måde, og som Kim 
Hansen udtrykker det: - Det giver rigtigt 

god mening, at vi allerede nu begynder 
at gardere os. Så vi har afløseren i vores 
egne rækker og ikke skal ud at lede ef-
ter ham, den dag en spiller lægger støv-
lerne på hylden.

Leon A.

Så gælder det total indsats og koncentration i de næste 90 minutter
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Dem kunne vi ikke være foruden

I de 10 år, han virkede som formand for 
KFUM’s Boldklub, nåede Mogens Ras-
mussen at sætte mange ting i gang. 

Men denne virksomhed ophørte 
ikke, da han i 1984 overlod formands-
posten til John Jacobsen. Mogens var 
således én af initiativtagerne til FAP-
NOV. Ikke mange kender i dag til denne 
forening, som i realiteten er opløst. Og 
spørgsmålet er, om nogen overhovedet 
ved, hvad forkortelsen står for. 

Men FAPNOV var en forening for tid-
ligere bestyrelsesmedlemmer i KFUM. 
Når medlemmerne mødtes, tog de ek-
sempelvis på museum eller på virksom-
hedsbesøg, og dagen blev afsluttet med 
et måltid hjemme hos én af deltagerne. 

Historien var én af de mange, der 
trængte sig på, da vi i slutningen af ja-
nuar fik den triste nyhed om Mogens’ 
død. Den er ét af mange eksempler på, 
hvorledes han fulgte vores klub i tykt 
og tyndt, også i sine sidste år. Så sent 
som i 2018 deltog han i generalforsam-
lingen på Lillevang, og han var ofte 
blandt tilskuerne, når førsteholdet spil-
lede på hjemmebane. 

Det var gennem sit job, at Mogens 
Rasmussen stiftede bekendtskab med 
KFUM’s Boldklub. Han arbejdede i man-
ge år som arkitekt for kommunen og 
tegnede det iskagehus med boldrum, 
som klubben fik opført, da vi havde 
base på Hedegårdenes Skole.

I 1964 begyndte Mogens at spille 
fodbold i KFUM, hvor han fik to kampe 
på førsteholdet. To år senere indtrådte 
han i bestyrelsen, og da han senere blev 
formand, var han bl.a. med til at afstik-
ke kursen for klubben efter den store 
udflytning til Lillevang. 

Efter at være fratrådt som formand 
blev han udnævnt til æresmedlem i 
KFUM, og senere valgtes han til for-
mand for Roskilde IdrætsUnion. Han 
deltog hvert år, sidste gang i 2018, i den 
store idrætsfest i Roskilde Hallerne. 

Mogens Rasmussen efterlod sin hu-
stru, Karna, samt børn og børnebørn. 
Han blev 30. januar bisat fra Jakobs-
kirken. Her viste rigtigt mange med til-
knytning til KFUM ham den sidste ære, 
og bagefter blev der udvekslet gode 
minder ved en sammenkomst i KFUM’s 
klubhus.

Det begyndte med 
et iskagehus og et boldrum

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

Vi klarer §§’erne

Mogens Rasmussen 1942 – 2019
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HjEMMEKAMpE I 
DANMARKSSERIEN 
Lørdag d. 13. april kl. 13.30:
KFUM – Fremad Valby

Lørdag d. 20. april kl. 13.30:
KFUM – Ledøje-Smørum

Lørdag d. 4. maj kl. 13.30:
KFUM – Ishøj

Lørdag d. 25. maj kl. 13.30:
KFUM – Kastrup

Lørdag d. 8. juni kl. 13.30:
KFUM – FA 2000

ANDRE BEGIVENHEDER
Lørdag d. 15. juni (hele dagen) 
Fodboldfest på KFUM

Mandag d. 29. juli – fredag d. 2. 
august:
Spansk fodboldskole 
på Lillevang

Til sommer har KFUM’s Boldklub i et år 
været en del af licens-systemet under 
Dansk Boldspil-Union. 

Vi fik dengang tildelt T-licensen, 
som er tredje trin på stigen. Når licens-
systemet nu ændres med virkning fra 
den kommende sæson, håber KFUM 
fortsat at blive en del af dette system. 

- Licenserne kommer fremover til at 
ligge i FIFA-regi, hvor klubberne får til-
delt fra én til fem stjerner. Ingen danske 
klubber får de maksimale fem, mens 
vi søger om én eller to. Det er nok rea-
listisk med 1,5, for det kan man nem-
lig også få, fortæller sportschef Pierre 
Overgaard. 

DBU lancerede den nu snart for-
henværende T-licens med henblik på 
klubber, der gennem en årrække har 
dokumenteret, at de udgør et kvalifice-
ret første stop på den såkaldte udvik-
lingsstige. Licensen var primært møntet 
på årgangene U13 - U15, og den skulle 
medvirke til, at de bedste spillere blev 
længere i deres egen klub eller i lokal-
området, før de eventuelt skiftede til 
større adresser. 

Som det er tilfældet med T-licensen, 
vil også en kommende licens i FIFA’s 
rangering medføre konkrete krav til 
scoutingen af talenter i nærområdet. 

- Her er vi meget langt fremme og 
vil kunne offentliggøre noget konkret 
inden for den kommende tid, tilføjer 
Pierre. 

Generelt skal der formentlig en læn-
gere periode til, før KFUM kan opgøre 
effekten af T-licensen og de trænings-
mæssige tiltag, som der er sat i værk i 
denne forbindelse. Og dog. Pierre Over-
gaard ser allerede nu konkrete resulta-
ter af, at klubben på denne måde er ble-
vet løftet i systemet. 

- Både T-licensen og vores status 
som såkaldt semi-eliteklub betyder, 
at vi på det seneste har fået tilgang af 
så mange drenge- og ungdomsspillere 
som aldrig før, der kommer fra klubber 
uden for Roskilde og uden for nærområ-
det. Jeg kan eksempelvis nævne Frede-
rikssund, Stenløse, Ølstykke og Solrød. 

Hvad betyder det så for de enkelte 
årgange og for de spillere, der allerede 
er i klubben og måske ligefrem er vok-

Nu håber KFUM at blive 
del af FIFA-systemet

set op på KFUM? 
- Vi er allerede i dag mere udfordret 

end tidligere på bredden. I den perfekte 
verden får vi 36-38 spillere på hvert al-
derstrin, og det vil sige, at på sigt vil det 
være slut med tre 11-mandshold på en 
årgang. Hvis vi på én eller flere årgange 
kommer over 36-38, så fylder vi kun op 
fra toppen, svarer Pierre. 

Alligevel opfordrer han til at slå 
koldt vand i blodet, hvis nogen sidder 
med en forestilling om, at drenge med 
flere års KFUM-baggrund risikerer at 
måtte forlade Lillevang, fordi der skal 
skaffes plads til talenter udefra. 

- Vi har ikke jaget en eneste KFUM’er 
væk med vores seneste tiltag. Hvis for-
ældrene sørger for at melde deres dreng 
ind, før det hedder U13, så sørger vi for, 
at der er et kvalificeret tilbud til ham, 
også i resten af tiden som ungdomsspil-
ler, slutter sportschefen.

Leon A.

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

750 forskellige GULE PRISER 
dagligvarer til faste lave priser.

Vindinge, Tingvej 14 - 4000 Roskilde - Tlf 4635 7022
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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.  


