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Dejligt at være tilbage på banerne efter sommerferien. 
- Og skønt at kunne løfte pokalen, som disse drenge på KFUM’s 
U10-hold kunne gøre det efter at have vundet rækken ved 
Stryhns Cup i Himmelev. Vi lader det stå som et billede på de 
forventninger, vi alle har til efterårssæsonen.
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Casper Pedersen tager en pause 
fra trænergerningen. 
Læs her, hvad hans ny job som 
ressource-træner i klubben 
indebærer
Casper Pedersen husker stadigvæk den 
aften for lidt over et par år siden, da han 
troppede op på Lillevang for at drøfte 
et trænerjob i KFUM’s ungdomsafdeling.

- Jeg var simpelthen solgt med det sam-
me, da jeg så den livlige aktivitet på alle 
baner og det sociale samvær med børn, 
forældre, trænere og ledere, som spiste 
sammen i klubhuset. Sådan husker jeg 
fodbolden, da jeg var barn, og det er 
sådan, at fodbolden skal være, fortæl-
ler han.

Egentlig ville Casper have en pause som 
træner efter et par sæsoner med store 
udfordringer på de hold i U13 og U14, 
han har stået i spidsen for.

Men så tog sportschef Pierre Overgaard 
fat i ham, fordi han havde en idé.

”Ressourcetræner” står der nu på hans 
visitkort, og det er et begreb, vi har op-
fundet i klubben.

Men samtidig et begreb, der bliver for-
ankret i det samarbejde med Get2Sport, 
som KFUM stadig er en del af, selv om 
det udadtil måske ikke har været så syn-
ligt på det seneste.

Get2Sport er Danmarks Idræts-Forbunds 
(DIF) projekt om social ansvarlighed, fi-
nansieret af DIF, Integrations- og Udlæn-
dingeministeriet og Nordea Fonden.

- Jeg skal eksempelvis bakke nogle af de 
børn op, som kommer fra ressourcesva-
ge familier, og det kan bl.a. ske ved at 
hjælpe med at søge om fritidspas i kom-
munen, så de får tilskud til kontingen-
tet. Der kan være andre udfordringer, 
og det handler i det hele taget om at 
støtte dem, som har det svært og derfor 
også kan have svært ved at passe de-
res træning og møde op til kampe, selv 
om lysten er tilstede, forklarer Casper 
Pedersen.

BEHOV FOR STØTTE
Men udfordringerne er mange i en stor 
og blomstrende børne- og ungdomsaf-
deling. Der kan også sagtens være be-
hov for kærlig støtte til en dreng af el-
lers gode kår, som fører sig frem med 
et alt for stort ego og kun ser sine egne 
behov.

KFUM har indgået en toårig aftale med 
DIF om det aktuelle projekt. Det indebæ-
rer også udveksling af erfaringer med 
andre klubber i Get2Sport-netværket, 
ligesom et samarbejde med Boligselska-
bet Sjælland indgår i projektet.

- Hver onsdag laver vi et arrangement, 
hvor Boligselskabet møder op med 
børn og unge for at spille bold og for 
at give dem et indtryk af, hvad for-
eningslivet er for en størrelse. Måske 
får nogle af børnene herefter lyst til at 
spille i KFUM, men det kan også være, 
at disse aktiviteter inspirerer dem til 
at kaste sig over håndbold eller andre 
idrætsgrene, tilføjer Casper.

I øvrigt deltager han i samtlige møder, 
som KFUM holder for årgangene U10-
U15, da det primært er disse årgange, 
indsatsen rettes imod.

- Nu løber vi det stille og roligt i gang. 
Det er meningen, at jeg skal komme to-
tre gange om ugen, og forhåbentlig kan 
jeg også medvirke til at minimere noget 
af det frafald, som alle klubber ellers 
oplever i børne- og ungdomsrækkerne. 
Desuden er projektet også et udtryk for, 
at KFUM nok optræder på eliteniveau i 
flere sammenhænge, men at vi samtidig 
gerne vil have bredde i klubben.

- Nogle gange har vi også fået børn 
fra flygtningecentre, hvilket ofte, trods 
masser af god vilje, var en rigelig mund-

Han skal nu være 
Get2sports ansigt i KFUM Casper Pedersen i sin ny ”uniform”: - Pas-

ser mig fint, at jeg ikke skal tænke på 
fodbold hver eneste weekend
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fuld for den enkelte træner. Når det sker 
fremover, skal jeg være vedkommendes 
første indgang til klubben, så træneren 
ikke står alene med udfordringen.

Når disse linjer læses, er Casper Peder-
sen færdig med sin B-licens inden for 
DBU’s uddannelse af trænere.

Han kan se tilbage på en aktiv fodbold-
fortid i Vordingborg og Næstved.

I 2002, i en alder af 20, indledte han 
sin trænergerning, og han har siden 
primært arbejdet med ungdomshold i 
klubber som FA 2000, Valby Boldklub, 
Vordingborg, Næstved og Brønshøj.

Casper har i 11 år arbejdet som skole-
lærer, og det var faktisk gennem dette 
job, at han fandt vej til KFUM. Han er 
ansat på Måløvhøjskolen i Ballerup, lige-
som Jan Zirk, der de senere år har haft 
flere kasketter på i vores klub, bl.a. som 
T+træner. 

Zirk knyttede kontakten til vores klub, 
hvor Casper Pedersen efter sommer-
pausen indledte et nyt kapitel som 
”Get2Sports ansigt” i KFUM.

SOCIALE ASPEKTER
- Jeg har det fint med at inddrage sociale 
aspekter i mit arbejde. Jeg er i øjeblik-
ket ved at uddanne mig som skolevejle-
der, og både i skolens og i fodboldens 
hverdag gælder det, at jo bedre du har 

det socialt, desto bedre lærer du. Det 
sociale udgør en stor del af det at være 
et fodboldhold, og det er ingen tilfæl-
dighed, at alle de venner, jeg har haft 
i mange år, dem har jeg fået gennem 
fodbolden.

Casper Pedersen har det lige nu fint 
med, at han ikke står med ansvaret for 
et fodboldhold, som han skal forberede 
på kamp hver weekend.

- Jeg er lige flyttet i hus med min kære-
ste, og det passer mig fint, at jeg ikke 
skal have fodbolden i tankerne hver 
eneste weekend og gå og tænke over, 
hvor mange der kommer til træning.

 Så han ser frem til at arbejde med en 
helt ny tilgang til fodbolden og til at 
give de børn, som har behov for det, en 
hjælpende hånd.

Men nu han er i gang, kunne han så 
ikke også yde pædagogisk støtte til den 
del af forældrene, der pacer deres børn 
frem fra sidelinjen og råber grimme ting 
efter modspillere og dommeren?

- Nej, det hører ikke med i min jobbe-
skrivelse, for det ville faktisk kræve en 
ekstra ressource. Desværre er det mit 
indtryk fra mange års trænergerning 
forskellige steder, at vi her har at gøre 
med en udfordring, som bare bliver 
større, slutter Casper Pedersen.

Leon A.

Meget taler for, at vi er ved at komme 
ind i en stime, når det gælder udbyttet 
af KFUM’s deltagelse på årets Roskilde 
Festival. Og endda en rigtigt god stime.

I 2018 rundede KFUM for første gang et 
syvcifret overskud, der landede på lidt 
over en million kroner.

Og rigtigt meget taler for, at også 2019 
bliver et rekordår med et overskud, 
som formentlig viser sig at være endnu  
bedre.

Det fortæller Jan Themsen fra KFUM Fe-
stival. Han tilføje, at man regner med at 
kunne offentliggøre det endelige regn-
skab i løbet af efteråret.

Vores festivalledelse var ellers på for-
hånd lidt skeptisk over, at vi skulle rykke 

det store telt med Dixie Burger og salg 
af morgenmad til Central Park, et nyt 
område, som ligger noget tættere på 
det egentlige festivalområde end Apol-
lo, hvor KFUM har haft til huse nogle år.

Men det gik altså over al forventning, 
ikke mindst takket være en formidabel 
indsats af vores 382 frivillige. Med dette 
antal fik vi dækket de vagter, der var be-
hov for.

Traditionen tro inviteres de til en festi-
valfest i KFUM’s klubhus, hvor vi gerne 
vil hylde dem for deres indsats.

I år foregår det LØRDAG D. 26. OKTO-
BER. Hold øje med hjemmesiden for 
nærmere information.

Endnu et 
super resultat på festivalen

FeStivaLFeSt 
For FriviLLiGe 
26. oKtober

Mere inFo FøLGer
www.KFUMFeStivaL.DK
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Ringstedvej 11 · Roskilde · Tlf. 46 35 47 49
SE VORES WEBSHOP PÅ www.tempocykler.dk

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

cykler for kr. 0.-

Gratis låneknallert og 
cykel ved reparation

Støt vores sponsorer og annoncører 
- de støtter os!

Dem kunne vi ikke være foruden

Her hjælper førsteholds-
spillerne også med at træne 
unge talenter
Om mandagen medvirker Luka Dumic, 
Emil Ølvang, Mads Julø, Nicolai Høgh og 
Jakob Sparholt på skift og under Palle 
Olsens ledelse ved teknisk træning af 
en række af KFUM’s talenter i årgangene 
U13, U14 og U15.

Læg dertil, at Marc Lyster ”bijobber” 

som målmandstræner på årgangene 
U11 - U13, at Rasmus Lundberg en gang 
om ugen hjælper cheftræner Palle Bjerg 
i dennes arbejde med U 11, og at Morten 
Jørgensen assisterer Jakob Bay-Nielsen i 
træningen af børn fra en række af Ros-
kildes børnehaver.

Forståeligt nok er det konkrete eksem-
pler, som sportschef Pierre Overgaard 
gerne fremhæver, når Finten traditionen 
tro har udbedt sig en snak om ”rigets 
tilstand”.

For eksemplerne siger rigtigt meget om, 
hvad for en størrelse KFUM’s Boldklub 
udgør. En størrelse, hvor nogle hold nok 
rangerer højere end andre, men hvor 
det også bør være en selvfølge, at de 
spillere på seniorholdene, som har en 
mulighed for det, giver en hånd med 
andre steder i klubben.

UDVIKLING
Men hvordan ser sportschefen ellers på 
DS-holdets muligheder efter en sæson, 
som skaffede KFUM den hidtil højeste 
rangering i klubbens historie? En ran-
gering, der vel gør det naturligt at have 

Rigets tilstand

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

mOdERnE 
KOnTORfORSyning

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

Vi klarer §§’erne

ambitioner om oprykning?

- Det er fortsat udviklingen af spillere 
og især af KFUM’s egne spillere, der står 
øverst på klubbens dagsorden. Hvis 
holdet viser sig stærkt nok til at komme 
i 2. division, vil der i givet fald være tale 
om en bonus, svarer Pierre Overgaard.

Han understreger, at hvis tingene skulle 
gå i den retning, så handler det ikke blot 
om at komme op i 2. division, men også 
om at blive klædt på til at blive i landets 
tredjebedste række. De seneste år har 
budt på flere afskrækkende eksempler 
på, hvorledes DS-klubber har knækket 
halsen på en sådan oprykning.
- Hvis spillerne tager den beslutning og 
viser sig dygtige nok til at gennemføre 
den på banen, må ledelsen selvfølge-

lig i gang med de tiltag, som skal være 
på plads, for at vi kan spille i en endnu 
højere række. Da vi i sæsonen 2015-16 
også lå med helt fremme, indledte vi så-
dan set processen, bl.a. med opførelsen 
af en tribune, så vi står altså ikke på bar 
bund, tilføjer han.

Det har de seneste sæsoner været en 
voldsom udfordring at skabe et slag-
kraftigt mandskab i serie 2, hvor det 
primært er tanken, at unge talenter skal 
skoles, så de bliver rustet til seniorfod-
bold og for nogles vedkommende til en 
plads i DS-truppen.

- Syv nyoprykkede U19-spillere fungerer 
nu i denne trup, og det skal nu vise sig, 
om de sammen med de øvrige i truppen 
kan bidrage til at opbygge den samme 
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træningskultur, som vi oplever omkring 
førsteholdet. Hvis disse spillere for al-
vor vil KFUM, så bør vi også få vores 
næstbedste hold op i serie 1 inden for 
en overskuelig fremtid, mener Pierre.

Holdet trænes fortsat i denne sæson af 
Henrik Lund, der til kampene også vil 
kunne råde over et skiftende antal spil-
lere, der ikke har fået spilletid på før-
steholdet, eller måske er på vej tilbage 
efter en skadespause. Desuden har flere 
af de nybagte seniorspillere allerede 
i foråret optrådt flere gange på serie 
2-holdet.

Forhåbentlig får vi endelig dette kon-
cept til at virke, et koncept som også 
fordrer et nært samarbejde mellem DS, 
serie 2 og U 19 på træningsfronten. Men 
det må siges at være et dårligt tegn, når 
to spillere vælger at melde afbud til en 
træningskamp med serie 2, fordi de hel-
lere vil se Brøndby spille Europa League!
Pierre Overgaard konstaterer videre, at 
U 19 er en på papiret rigtigt stor årgang. 
Den trænes nu af Lasse Qvist, som ar-
bejder med flere af dem, han i sidste sæ-
son havde som U 17-træner.

- Sidste sæson var for det daværende Algade 42, 4000 Roskilde - optique.dk - Tlf: 4634 1234
www.crelectric.dk Roskilde 4675 3050 
Hedehusene 4656 0254  Gadstrup 4619 0888

Cheftræner Lasse Qvist 
tegner og fortæller i 
pausen af U 19-holdets 
træningskamp mod 
Herfølge

U19-hold en sæson af de jævne. Vi havde 
håbet på at komme i den bedste lokale 
række, Øst 1, men måtte endnu engang 
nøjes med Øst 2. Her i efteråret kan vi 
så håbe på, at vi tager et trin opad og 
bliver ét af de to hold, som rykker op. 
Materialet tegner i hvert fald spænden-
de, vurderer sportschefen.

KASTES FOR LØVERNE
Med den indrangering, som KFUM nu 
har i DBU-systemet - først T-licens og 
senest 1,5 stjerner - mener han, at klub-
bens ungdomshold på længere sigt skal 
være fast inventar i de højeste lokale 
ungdomsrækker, Øst 1 og Liga 1.
Her i efteråret er det kun U17, som skal 
forsøge lykken på dette niveau.
- Kun en tredjedel af spillerne er her til-
bage fra sidste sæson, og de bliver uden 
tvivl kastet for løverne i dette selskab. 
Igen handler det om udvikling, udvik-
ling og atter...., tilføjer Pierre Overga-
ard.

Per Stenbæk og Henrik Hermansen, 
begge med en fortid i Frederikssund, 
har afløst Lasse Qvist som træner på det 
bedste mandskab i denne store årgang, 
hvor Ulrik Regaard står i spidsen for det 
hold, der spiller i række 1. Ny årgangs-
ansvarlig er Karoline Bondo Johansen.

Keld Hansen har efter flere år som U19-
træner overtaget U15, og han har Mi-
chael Røsse og Daniel Barfoed som sine 
adjudanter. Holdet spiller i det, der nu 
hedder Liga 2, og der er tale om en år-
gang med forholdsvis få spillere. Også 
derfor indgår holdet i et samarbejde 
med U14, som fortsat trænes af Tom Bo 
Larsen og skal forsvare KFUM’s farver i 
mesterrækken.

U13 bliver ifølge sportschefen meget 
spændende at følge i Liga 2, hvor dren-
gene bl.a. kan glæde sig til et lokalop-
gør mod FC Roskilde. Peter Fejerskov, 
der ikke tidligere har trænet i KFUM, er 
ny cheftræner i en stor trænerstab om-
kring de tre hold på årgangen.

- Vi er i dialog med Rasmus Zacharias-
sen, cheftræner for U12, om en længere 
varende kontrakt. Det sker ud fra øn-
sket om fortsat udvikling i de rækker, 
hvor drengene spilller otte mands fod-
bold. Så samme perspektiv gælder for 
U11, hvor Palle Bjerg er cheftræner, slut-
ter Pierre Overgaard.

Leon A.
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- Hvis man yderligere skal løfte 
førsteholdets niveau, skal man se 
på hele klubben, siger cheftræner 
Stefan Håkansson. Han efterlyser 
bedre tekniske færdigheder

For et års tid siden overtog Stefan Hå-
kansson træningen af et førstehold, 
som netop med nød og næppe havde 
undgået nedrykning fra Danmarksse-
rien.

 Siden har pilen peget opad. DS-holdet 
gik på vinterpause med en femteplads, 
og efter et forår med kun et enkelt ne-
derlag sluttede KFUM sæsonen som 
nummer to. Klubbens højeste rangering 
nogen sinde.

- Hele vejen kan vi faktisk se tilbage 

på en opadgående kurve, og jeg havde 
ikke selv forventet så gode resultater på 
så kort tid, konstaterer cheftræneren.

Da han tiltrådte, lagde han rigtigt meget 
vægt på, at nøgleordet i arbejdet med 
truppen var ”udvikling”. Hvis den proces 
forløb, som den skulle, ville resultaterne 
også komme, og så ville der også kom-
me et tidspunkt, hvor det kunne give 
mening at formulere en decideret mål-
sætning for sæsonen.

I dag, efter tre kampe af den ny sæson, 
mener han, at der fortsat er mange 
ukendte faktorer, som gør det vanske-
ligt at vurdere, hvad sæsonen gerne 
skulle ende med.

- Selvfølgelig er vi ambitiøse og vil 

Havde ikke forventet så gode
resultater på så kort tid

noter oMKrinG DanMarKSSerien

Fire hold i rækken lavede flere mål, 
allerflest oprykkerne fra FA 2000, 
som nettede hele 75 gange, KFUM 
til sammenligning kun 47. Til gen-
gæld besejrede vi puljens tophold i 
to af de tre kampe.

Placeringen blev sikret med 26 
point på udebane og 21 hjemme. 
Holdet er dog godt på vej til at få 
rettet op på denne ”skævhed”: Mens 
disse linjer skrives, skal vi 11 må-
neder tilbage for at finde KFUM’s 
seneste nederlag i rækken på Lil-
levang.

2. pladsen i Danmarksserien i sæ-
sonen 2018-19 var KFUM’s højeste 
rangering i klubbens 90-årige hi-
storie.

Sammen med LSF havde KFUM ræk-
kens bedste forsvar i den seneste 
sæson. Begge hold indkasserede 
kun 29 mål, og 10 gange lykkedes 
det for KFUM’s forsvar at holde 
nullet. Hele fire gange spillede vi 
0-0, og det er formentlig en slags 
”minus-rekord” for en klub, der al-
tid har stået for offensivt og målsø-
gende fodbold.

28 spillere kom på banen i Dan-
marksserien i den seneste sæson, 
heraf ni debutanter. Af de ni var 
otte fortsat i truppen, da KFUM åb-
nede den aktuelle sæson.

Vi spillede usædvanligt mange 
kampe uafgjort i den seneste sæ-
son - 11 ud af 27, og med en vis ret 
kan man anføre, at hvis nogle få af 
dem i stedet var endt med en sejr, 
havde vi for alvor blandet os i op-
rykningskampen. Til gengæld im-
ponerende, at DS-holdet kun tabte 
fire kampe på en sæson. Er noget 
lignende mon sket før? Ja, da KFUM 
vandt serie 1 i 2011-12, gik holdet 
kun fra banen som taber tre gange.

Kun Jonas Jakobsen spiller ikke 
længere i KFUM, han er skiftet til 
Skovshoved. Blandt dem, som re-
gelmæssigt optrådte på vores bed-
ste hold, har vi også sagt farvel 
til Elton Amisse, der nu spiller for 
Herlev. Aske Andersen er tilbage 
hos militæret og derfor ikke aktuel 
i DS-sammenhæng længere, men 
vil i ny og næ dukke op på serie 
2-holdet. Som det skete i sæsonens 
første kamp for dette mandskab, 
da Aske scorede KFUM’s tredje mål 
i 3-4 nederlaget til Tune.
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øst med detaljerne og fortæller, at der 
for hans vedkommende ligger benhård 
forberedelse bag hver eneste trænings-
øvelse, han møder med. ”Jeg indrømmer 
gerne, at jeg indimellem har været rig-
tigt, rigtigt træt”.

Som et nyt tiltag møder spillerne en-
gang imellem op til specialtræning om 
fredagen, statistisk set drejer det sig om 
1,5 gang om måneden. Her kan dagsor-
denen være yderligere finpudsning af 
de tekniske færdigheder, indstudering 

af standardsituationer, osv.

- Det handler også om, at vi udadtil ger-
ne vil vise, at på KFUM kan vi altså til-
byde et seriøst træningsmiljø, hvor den 
enkelte spiller kan sigte mod en person-
lig udvikling, tilføjer cheftræneren.

Når han ser tilbage på forårssæsonen, 
konstaterer han, at den også blev så 
vellykket, fordi alle kampe havde stor 
betydning for det ene eller begge hold. 
Der var ikke tale om noget udskilnings-
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gerne spille med deroppe, hvor det er 
sjovt. Men vi optræder altså i en række, 
hvor over halvdelen af modstanderne er 
nye bekendtskaber i forhold til sidste 
sæson. Derfor er det for tidligt at ud-
stikke en ambition om top-3, top-5 eller 
noget andet. Men hvis situationen taler 
for det på et senere tidspunkt, og det 
kunne være før vinterpausen, så kom-
mer vi måske med en mere detaljeret 
målsætning for, hvad vi gerne vil opnå, 
forklarer Stefan Håkansson.

TRÆNINGSKULTUREN
Han har derfor konstant fokus på præ-
stationerne i den enkelte kamp og på 
de detaljer under træningen, som kan 
flytte holdet og de enkelte spillere i den 
rigtige retning.

Træneren peger på, at spillerne siden 
hans tiltræden især har flyttet sig på 
træningskulturen og på den fysiske for-
fatning, ligesom det tekniske niveau er 
løftet.

- Vi er blevet gode til at have ro på bol-

den og bygge det op under kampene, 
som vi gerne vil, og som vi er gode til. 
Vi kommer egentligt meget med det 
samme udtryk fra kamp til kamp, og 
der er helt klart lagt et fundament for 
mere stabile præstationer, end vi har set 
tidligere.

Hvor ser cheftræneren så potentialet for 
yderligere forbedringer af niveauet?

- Her skal vi egentlig se, ikke kun på før-
steholdet, men på hele klubben, for det 
hele starter langt nede i rækkerne. De 
tekniske færdigheder skal nemlig være 
bedre, så vi her ikke står med et efter-
slæb, når spillerne kommer højere op i 
systemet og bliver seniorer.

- Spillerne skal også rykkes på den takti-
ske forståelse og til at efterleve bestem-
te principper. Det gælder eksempelvis 
den kollektive forståelse af, hvordan 
presspillet bør fungere, understreger 
Håkansson.

Han er en træner, der arbejder minuti-

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

Jublende KFUM’ere efter Mads Juløs scoring til 1-0 mod Herlev
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Emil Ølvang og Morten Jørgen-
sen delte topscorer-værdigheden 
i sidste sæson, idet begge lavede 
ni mål. I DBU-systemet står Ken-
neth Beyer som topscorer - og det 
er der en forklaring på: Han sco-
rede syv gange for Fremad Valby 
før vinterpausen og seks gange for 
sin ny klub i foråret, altså 13 i alt. 
17 KFUM’ere kom på scoringslisten 
i sidste sæson, og så fik vi også 
hjælp af et selvmål.

Fire spillere er blevet hyldet for et 
jubilæum, som de rundede i sid-
ste sæson: Emil Ølvang spillede sin 
kamp nummer 200, mens Morten 
Jørgensen, Rasmus Lundberg og 
Marc Lyster alle fik blomster for 
kamp nr. 150. I alt har otte mand i 
DS-truppen spillet over 100 første-
holdskampe for KFUM.

I 4 runde af sæsonen blev tilsku-
erne på Boresko Park vidner til en 
voldsomt underholdende og dra-
matisk kamp, da KFUM besejrede 
Allerød 5-4. 
Usædvanlige cifre i Danmarksseri-
en, hvor der ofte vises mere fedtspil 
end fedt spil. Vi skal syv år tilbage 
i førsteholdets annaler for at finde 
en KFUM-kamp med lige så mange 
mål. I september 2012 vandt vi 6-3 
hjemme over Herlufsholm i Sjæl-
landsserien. Dengang nettede Ras-
mus Tangvig tre gange, og han 
lavede også ét af målene mod Al-
lerød. OBS: I denne sammenhæng 
er kun turnerings- og ikke pokal-
kampe medregnet.

12- 0. Førsteholdet run-
dede dusinet i pokal-

kampen på Falster mod 
Eskilstrup. Mon nogen 

blandt læserne kan for-
tælle os, om klubbens bedste mandskab no-
gen sinde har vundet en større sejr i KFUM’s 
90-årige historie? Hvis det er tilfældet, giver 

redaktionen gerne en Guldbarre og en kop 
kaffe til den første, der melder sig. Med den 

fornødne dokumentation, naturligvis…

løb som i den anden københavnsk-sjæl-
landske pulje.

- Her demonstrerede spillerne for alvor, 
at de gerne ville det her projekt. Måske 
nogle af dem også følte, at de havde no-
get at modbevise i forhold til sæsonen 
forinden.

GOD ORGANISATION
Stefan Håkansson gør denne status i 
en samtale med Finten på et tidspunkt, 
hvor der kun er spillet tre kampe i sæ-
sonen. Hvad fungerede godt, og hvad 
fungerede mindre godt i disse kampe?

- Vi har en fantastisk god organisation 
og står rigtigt godt defensivt, så vi er 
svære at score imod. Desuden har vi 
vist, hvad vi også har arbejdet med, at 
det ikke i hver eneste kamp handler om, 
at vi absolut skal score et hurtigt mål. 
Nogle gange giver det rigtigt god me-
ning, rent taktisk, at køre modstande-
ren træt og så lave de nødvendige mål. 
Som det skete i 3-0 sejren over Fremad 
Valby.

Og i hvilke detaljer skal holdet forbedre 
sig?
- Der er nogle små detaljer omkring af-
slutningerne, så vi får bedre udbytte af 
de muligheder, vi tilspiller os. Desuden 
kommer vi med vores spillestil ofte ud 
for, at modstanderne står med rigtigt 
mange bag bolden. Den udfordring skal 
vi også arbejde med.

Træneren glæder sig ellers over, at han 
har fået sammensat en trup, hvor rig-
tigt mange kan gå ind og tage over. De 
unge spillere, der er kommet til, som 
tvillingerne Serkan og Erkan Firat, Mads 
Julø og andre, er rigtigt godt skolet i de 
klubber, hvor de har spillet før.

-Alt sammen handler det også om, at 
den dag, hvor jeg ikke er her længere, 
ser jeg gerne, at jeg har opbygget et 
mandskab, der kan repræsentere KFUM 
på bedste vis. Og den aktuelle trup rum-
mer rigtigt mange unge med potentiale 
til yderligere forbedringer.

- Din kontrakt udløber efter denne sæ-
son. Har du selv tænkt over, om du ger-
ne vil fortsætte?
- Jeg er absolut interesseret i at fort-
sætte mit arbejde i KFUM. Og for mig 
handler det ikke kun om DS-holdet. Jeg 
er også involveret i de tiltag, der er sat i 
gang med U19, U17 og udviklingen af de 
unge, der kommer op som seniorer, og 
her sker der noget rigtigt spændende, 
som det er sjovt at være en del af. Per-
sonligt føler jeg mig godt tilpas i klub-
ben, så jeg kan sagtens forestille mig, 
at jeg også er her efter denne sæson, 
slutter Stefan Håkansson.

Leon A.

noter oMKrinG DanMarKSSerien
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Clean Up v/Henrik Eriksen
Nymarks Vænge 12
4000 Roskilde

Clean Up
RENgøRiNg

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

-og føLg os på facebook

Det kommer snigende. Spændingen. 
Forventningen. Kan holdet følge op på 
de gode takter, der blev vist i sidste 
kamp. Og nu er der også et par afbud, 
et par skader. Jo, bekymringerne står i 
kø, og hvad kan man gøre? 

Nå, man forbereder sig lørdag formid-
dag. Kører fruen ud og handle, læser 
sidste nyt i avisen og på de elektroniske 
medier, får lidt frokost, men stadigvæk 
13.10 SKAL du hjemmefra, ikke noget 
med at komme for sent. Respekt for 
kampen.

Kommer til at tænke på, at da jeg selv 
var aktiv, i det gamle årtusinde, var lør-
dagen før kamp altid en underlig stør-
relse med venten på kampen og resten 
af dagen efter kampen med en egen 
evaluering over, hvordan det gik.

Finder min vante P-plads og går mod 
indgangen. Betaler et meget moderat 
beløb i entre, (man er jo pensionist) og 
begiver mig mod tribunen. Finder en 
siddeplads, holdene hilser på hinanden 
og danner klynge med det sidste opråb 
inden kampstart. Hvor er der lagt flere 

ceremonier til i de senere år, men det 
er ok.
Klokken er 13.30. Kampen er i gang. Føl-

ger spillet med stor alvor, koncentreret 
for at få det hele med. Jeg er ikke særlig 
social. Enkelte bemærkninger med side-
manden eller sønnen, kan hænde, men 
snak om andre ting end kampen, det 
er ikke mig. 10 minutter til pause. Jeg 
er urolig. Rejser mig og går langsomt 
rundt om banen. Ofte med et stop bag 
målet.

At stå bag målet er fascinerende. Alting 
foregår så hurtigt, spillerne med mål-
manden i spidsen er stressede og fru-
strationen tydelig, når der scores.

Pause er lig med pølse. Faktisk er jeg 
ikke særlig sulten, men et par dejlige, 

glade pølsemænd lokker. Og så går det 
jo til et godt formål – og fruen får ikke 
noget at vide. En sodavand kan det også 
blive til. Øl er ikke rigtig mig.

2. halvleg. Jeg begiver mig ned ad den 
østlige langside mod indgangen. Folk 
hilser på, dejligt at møde så mange en-
gagerede mennesker og fans af en klub, 
de holder af. Fodbold er følelser, for-
ventninger, glæder, skuffelser. Det kan 
ikke være anderledes. Er nu kommet 
ned bag målet. Her stopper jeg op, ser 
kampen fra denne vinkel. På Lillevang 
er du tæt på spillerne, et intimt stadion, 
som jeg altid har sat pris på. To-tre me-
ter bag modstanderens målmand er jeg 

En lørdag på lillevang 

Gæsteskribent

Finten indleder i dette nummer 
en serie, hvor vi lader folk ude-
fra komme til orde i spalterne. 
Ordet er frit, men vi forventer, 
at det skal handle om fodbold. 
Også meget gerne om KFUM’s 
Boldklub, det er dog ikke no-
gen betingelse. 
Første bidragyder er tidligere 
borgmester, byrådsmedlem 
Poul Lindor Nielsen.

Bifald fra lægterne – det kunne gælde en 
KFUM-scoring, men er nu fra Viby Jazz Days.
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Sammen bygger vi profeSSionelt

placeret. Dette er verdens navle. Her bli-
ver jeg ofte kampen ud.

Resultatet? Det er vigtigt, resten af 
weekenden bliver altid lidt lettere og ly-
sere, når KFUM har vundet. Klokken er 
15.30. Ny hjemmekamp om 14 dage.

TO EPISODER 
Når du står bag målet, får du det hele 
leveret på nærmeste hold. To episo-
der skal nævnes her. En sommerkamp 
mod Brøndby, vi var bagud 1-0, nå, vi 
går ned bag målet med fem minutter 
igen. 2-1 til KFUM. Og en vigtig kamp 
mod Greve om oprykning for tre år si-
den. 2 minutter før tid, Morten Jørgen-
sen får placeret et hårdt, fladt skud ude 
ved målmandens højre stolpe, Med det 
yderste af neglene afvises skuddet til 
hjørnespark, derfor rykkede Greve i 2. 
division og ikke Roskilde KFUM.

HVORFOR LIGE KFUM
Da jeg stoppede som borgmester i maj 
2011, udtalte jeg, at jeg skulle ud og 
være meget mere på lægterne. Følge 
sport live med de klubber, man nu en-
gang havde sympati for. To år inden 
havde jeg haft den store glæde at kunne 
indvie omklædningsrummene på 1. sa-
len i klubhuset. Langt hen ad vejen op-
ført af egne midler og frivillig arbejds-
kraft. Ligesom tre år før, hvor den første 
kunststofbane blev anlagt i Roskilde 

Kommune. KFUM ville selv – og kunne.

Inden da havde jeg sporadisk set KFUMs 
kampe. Et dejligt intimt stadion, tæt på 
spillerne, pragtfuldt angrebsspil. Kort 
sagt: atmosfære.

Og nu fik jeg tiden til fodbold. Første 
kamp i maj 2011, jeg var taget til Karls-
lunde. Teoretisk kunne vi rykke op fra 
serie 1, det krævede, at vi vandt, og 
de andre kampe flaskede sig. Vi vandt, 
men de andre kampe flaskede sig ikke. 
Oprykningen blev udsat. KFUM er IKKE 
et serie 1-hold. Husker også kampen 
sådan, at træneren, selvfølgelig Palle 
Olsen tænkte: Hvad pokker laver min 
gamle chef her? Måske helt forkert ana-
lyse, men en ny tid for mig var kommet.

KFUM spiller dejligt positivt fodbold. 
Derfor bliver jeg ved med at følge hol-
det, også når der er modgang. Vi er 
rykket fra serie 1 og til toppen af Dan-
marksserien. Med spillere, der bliver 
længe i klubben og har mange kampe 
på bagen.

Man vil selv i KFUM – og man kan det. 
Derfor lige KFUM.

MIN EGEN ”KARRIERE”
I FB (Frederiksberg Boldklub) havde vi et 
godt juniorhold. Vi kom i pokalfinalen i 
KBU i august 1961, hvor vi dog tabte til 

August 1961. Toppen af karrieren. Pokalfinale med FB’s juniorer i Idrætsparken, hvor mere 
end 1600 tilskuere er mødt op. Skribenten ses i bageste række til venstre.

AB med 4-1. Et AB-hold, der senere blev 
Danmarksmestre som seniorer. Jeg var 
en hurtig højre fløj med et godt knæk-
kende skud. Jeg toppede som 16-årig, 
flyttede til Snoldelev i 1968, spillede 
serie 3 i Havdrup og som oldboys i Gad-
strup, til jeg var 46 år. Jeg har faktisk 
kun spillet mod KFUM én gang. I serie 
3 var Havdrup og KFUM placeret i for-
skellige puljer, og i de 16 år, jeg spillede 
i REOS (Roskilde Egnens Oldboys Sam-
menslutning), var KFUM ikke med.

ET PRAGTFULDT SPIL, MEN…..
Fodbold er et pragtfuldt spil, men hvor-
for gør vi det ikke endnu mere spæn-
dende?

Jeg påstår: 80 pct. af tiden sker der ikke 
noget særligt. Man skal virkelig holde 
med sit hold, hvis man mener, at et ind-
kast fra midterlinjen er særligt sexet. Vi 
skal have nogle ændringer, der gør det 
endnu mere spændende, regler der ikke 
giver fordele ved at begå frispark eller 
trække tiden ud.
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Grønningen 12 • 4130 Viby Sj. 
tlf. 46140600 •www.cp.dk

Så er det igen tid til at mødes til nogle 
hyggelige timer sammen med andre 
gamle KFUMère.

Derfor indbydes alle til 50+ til vores ar-
rangement LØRDAG D. 14. SEPTEMBER 
FRA KL. 12.00 på Lillevang Idrætscenter.

Vi får lidt at spise, ser og hører lidt fra 
gamle dage, hvorefter vi ser førstehol-
dets kamp mod Taastrup FC. Efter kam-
pen slutter vi af med lidt kaffe og kage.

Det skal nævnes at KFUM fyldte 90 år 
den 16. maj 2019, hvilket jo gør sam-

været endnu mere spændende. Det er 
tredje gang, vi laver dette arrangement, 
og vi håber at alle I, der endnu er friske, 
vil komme og nyde en hyggelig efter-
middag.

Vi håber at rigtig mange vil møde op og 
hygge sig sammen med os fra Tingklub-
ben.

På vegne af Tingklubben

Paul Jørn Larsen

50+ Hygge og samvær 
på KFUM den 14. SeptemberFredag 15. maj 2009 Sport20

Det bliver fremover lidt nem-
mere at få økonomien i Elite
Sport Roskilde, ESR, til at løbe
rundt og dermed overføre

Tre-dobbelt tilskud
til elite-sporten

Roskilde Garden spillede, og
det var i det hele taget meget
festligt, da KFUM i lørdags ind-
viede den nybyggede førstesal
på klubhuset, hvor fodbold-
folket skal klæde om og bade.
Holdånd og makkerskab blev
demonstreret på fornemmes-

te vis under snoreklippet. I
synkroniseret fællesskab var
det borgmester Poul Lindor
Nielsen og formand for Roskil-
de Idræts Union Ove Pedersen,
der saksede snoren, så de nye
lokaler kunne tages i åsyn af
de ca. 100 deltagere i indvi-

Nu klæder KFUM
om på første sal

Et råd, nærmere præciseret et
eliteidrætsråd, er ved at finde
sin endelige udformning til
brug for arbejdet med Team
Danmark-kommunen. Man-
dag godkendte kulturudval-
get en sammensætning og
dermed rollefordelingen i eli-
teidrætsrådet, og dermed lig-
ger det fast, at derbliver en re-
præsentant til hver af følgen-
de: Kulturudvalget, erhvervs-
liv, Elite Sport Roskilde, Roskil-
de Idræts Union, udvalgte eli-
te-idrætsklubber, idrætssko-
ler, Social- og Sundhedsfor-
valtningen, støttefunktioner,
Skolernes Samråd og Team

Råd tilTeam
Danmark-
kommunen

U-14 drengene fra Roskilde
Håndbold afsluttede sæsonen
med at vinde Sjællandsmes-
terskabet, da de i de sidste

kampe besejrede drengespil-
lere fra Kirke Hyllinge og Bo-
rup.

U-14 drenge blev
sjællandsmestre 

Fodbold og højt humør gik
hånd i hånd i Trekroner i lør-
dags. Det skyldes Sparekassen
Sjællands Kasper Tot Cup i fod-
boldvarianten streetfodbold.
Drenge født i år 99 og fra fod-
boldklubberne Roskilde
KFUM, Himmelev-Veddelev

Boldklub, Vor Frue IF, Gad-
strup IF og Røde Stjerne BK
spurtede, spænede, spillede
og sprudlede på den særlige
bane med bløde bander i knæ-
højde og særlige mål.

(Foto: Erling J.)

Gadefodbold 
i højt humør

elsen. Efter de til lejligheden
passende taler og gratulatio-
ner bød KFUM på lidt godt til
ganen. KFUMs formand Hen-
rik Poulsen tydeliggjorde i sin
tale en stor tak til klubbens
medlemmer, der som altid

under projekter i KFUM har bi-
draget med mange mand-
skabstimer. Henrik Poulsen
ses i hvid skjorte til ventre for
borgmesteren og RIU-forman-
den.

støtte til de udpegede atleter.
ESR skal stadig selv skaffe
medlemskontingenter på
10.000 og 25.000 kroner pr
medvirkende virksomhed.
Men fremover matcher kom-
munen kontingenterne med
det tredobbelte beløb og ikke
længere blot det tilsvarende
beløb som hidtil. Der er dog
fortsat et loft på 500.000 kro-
ner som det maksimale samle-
de beløb, der kan tilfyde ESR
fra kommunen.

Danmark. Børne og Kulturfor-
valtningen får to repræsentan-
ter i det 12 mand store råd.
Team Danmark-aftalen er po-
litisk forankret i Kulturudval-
get, og rådet skal aflægge rap-
port to gange årligt.

Tre vigtige point til KFUM
KFUM fik lørdag lidt livgi-
vende næring i bunden af se-
rie 1 i form af tre point, da
holdet vandt 1-3 ude over

Tuse. Roskilde-holdet var så-
gar kommet bagud 1-0 tid-
ligt i kampen.

Sjællandsmestrene i børnevolley
Himmelev Vollyball Klubs
børnehold bestående af
Nanna Hauer Jacobsen, Maja
Manaswini Alsing, My Weit-

ling, Mads Mollerup, Willi-
am Wegge de Place har vun-
det sjællandsmesterskabet i
kids-volly niveau 1.

FCRs U17-hold i 1. division
Fodboldflagskibet FCR har
vundet en vigtig sejr for ung-
domsarbejdet ved udnæv-
nelsen af klubbens juniorer,
U17, til 1. divisionshold.
Rækken er den næsthøjeste i
landet for aldersgruppen og
ensbetydende med, at FCR i
langt højere grad end tidli-

gere kan holde på talenter-
ne. Senior-træner Martin
Jungsgaard kalder udnæv-
nelsen for et kæmpe skulder-
klap til ungdomslederne og
til FCR i det hele taget. På
længere sigt er det et mål, at
også FCRs U15- og U19-hold
skal opnå 1. divisions-status.

Team Lejres
håndbolddamer i 3. division
Glæden og champagnen fik
frit løb forrige lørdag, da
Team Lejres håndbolddamer
havde indløst billetter til 3.
divison. Det skete i Billund

idrætcenter, hvor Lejre-
mandskabet også vandt re-
turkampen over Team
Grindsted/Billund. Endda så
sikkert som 19-26.

Roskilde-svømmere 
via Køge til Holstebro
11 af Roskilde Svømnings
helt unge konkurrence-
svømmespirer gjorde det så
godt ved weekendens DUKA
stævne i Køge, at de opnåede
kvalifikation til landsfinalen
for DUKA svøm. Den finder
sted i Holstebro 6. og 7. juni.
De kvalificerede svømmere

er: Lærke Viereck, Ida Brix Ja-
cobsen, Phillip Riis, Chri-
stopher Riis, Simon Halby,
Mads Johnbeck, Caroline
Ferrier Jørgensen, Sebastian
Kildal Rasmussen, Mathilde
Brygger-Jensen og tvillinger-
ne Louise og Sofie Skovbæk
Mortensen. 

Roskilde Svømning 
bliver i 4.division
Roskilde Svømning er også
at finde i 4. division næste år.
Det blev det fornemme re-
sultat af forrige weekends
danske holdmesterskaber i
Præstø og Vordingborg, hvor
såvel rutinerede som yngre,
uprøvede kræfter formåede
at hive en flot sjetteplads i
land til Roskilde Svømning.

Sjettepladsen blev opnået i
en division, hvor der i alt var
23 startende hold. De i alt 17
svømmere, som repræsente-
rede Roskilde Svømning, le-
verede flotte præstationer og
der i blandt flere personlige
rekorder.

RUST BLI’R 
KUN ET 

PROBLEM
- Hvis du ikke gør 

noget ved det!

DINITROL CENTER
ROSKILDE

(ANTI-RUST ROSKILDE)

46 35 01 37

v/Per Stenbæk Andersen
Svendsvej 4 . Roskilde . Tlf. 46 36 86 87

(Lige ved stationen) Se også: www.centrumauto.dk

C ENTRUM AUTO

• Alt i autoreparationer & service
også service på biler med fabrikgaranti

• Klargøring til syn

• Glas & forsikringsskader

• Udmåling af autoelektronic

SPECIALE MITSUBISHI & ALFA ROMEO

TLF. LØRDAG & SØNDAG ML. KL. 10.00-14.00

Finansiering, lev. omk. kr. 2.900. 1 års mekanisk svigt garanti

Bilerne står på Køgevej 34

00 Toyota Avensis 1.8 Sol 5-d. 
Leveres nysynet, grønmetal, el-ruder,
abs, db. airbag, 1 ejer, service ok, cen-
trallås, fjernbetjent centrallås, km
140.000. Nye dæk/alufælge.

89.900,-

02 Renault Kangoo 1.6 5-d.
Champagnefarvet, km. 156.000, 15’’
alufælge, dæk + vinterhjul, skydedøre
i begge sider samt 2 delt bagdør. Le-
veres nysynet, pæn og velholdt.

79.900,-

03 Peugeot 307 2,0 XS st.car
Koksmetal, km 78.000, benzin, reg. 1.
gang 03.06.03, servo, abs, airbags,
fjernbet. c-lås, el-ruder, el-spejle, sæ-
devarme, kørecomputer

129.900,-

05 Mitsubishi Lancer 2,0 Sport, st.car
Sølvmetal, km 51.000, airc., fjernb. c-
lås, startspærre, sædevarme, el-ruder,
el-spejle m/varme, cd/radio, 16’’ alu-
fælge, tågelygter, abs, servo

139.900,-

93 Toyota Corolla 1.3 XLi 5-d.
Rød, km 212.000, benzin, registreret
første gang 15/1-93, sidste syn: 20/1-
09, nysynet.

26.900,-

97 Nissan Primera 2.0 SLX 4-d.
Mørkblåmetal, km 227.000, benzin,
reg. første gang 28/5-97, sidste syn:
4/6-07, 15’’ alufælge, fj.betj. c-lås,
startspærre, el-soltag, 4 x el-ruder, el-
spejle, abs, servo 19.900,-

04 Suzuki Grand Vitara 2.0 TD Van
Blåmetal, km 84.000, 16’’ alufælge,
vinterhjul, fuldaut. klima, startspærre,
fjernb. c-lås, el-ruder, el-spejle m/var-
me, cd/radio, db.airbags

84.900,-

92 VW Golf 1.8 Cabriolet Quartett
Rødmetal, km 216.000, lev. nysynet,
alu, c-lås, alarm, cd/radio, skørter, en
bil som er utrolig sjov at køre i, ring
for fremvisning Gi’ evt. et bud

59.900,-

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

Fra Roskilde Avis, da Poul Lindor som borgmester var 
med til at indvie førstesalen i klubhuset.

Et par eksempler: Ved frispark 
skal du 9,15 m væk fra bolden. 
Hvorfor ikke 10,15 m? Hjør-
nespark: Hvorfor helt ude fra 
hjørneflaget? Hvorfor ikke tage 
det ved straffesparksfeltets 
grænse og gerne to meter inde 
på banen, så det også kunne 
være et skud på mål. Tilbage-
lægninger til målmanden er 
ok, under forudsætning af, at 
han når bolden uden for straf-
fesparkfeltet. Her er der alt for 
meget alibi-fodbold. Et gult 
kort skal give 10 minutters ud-
visning i alle rækker, hvorfor er 
det den næste modstander, der 
skal have glæde af en eventuel 
karantæne?

Nå, det nyder nok ikke fremme, 
men jeg fik muligheden for at 
komme af med ideerne her i 
FINTEN – og det siger jeg tak 
for.

Poul Lindor Nielsen
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KNUD ERIK DAHL LARSEN 
En af de spillere, der var med til at gen-
starte klubben efter krigen, Knud Erik 
Dahl Larsen, afgik ved døden i april, 86 
år gammel. Knud Erik og en håndfuld 
spillere trænede på den gamle dyrskue-
plads. Klubben havde ligget i dvale un-
der krigen 1940 – 45, og i 1953 var der 
spillere nok til, at man kunne tilmelde et 
hold under SBU i den såkaldte B række. 
Samme år vandt KFUM kredsen og ryk-
kede op i A-rækken. Knud Erik Dahl Lar-
sen var en meget farlig centerforward 
og var topscorer i alle de år, han spil-
lede. Han deltog så sent som i 2018 i 
arrangementer på Lillevang. 
 

FLEMMING BØDKER 
Vi skal have den lille gråhårede som 
dommer, råbte en puslingespiller i 
KFUM. Det er Flemming Bødker, der 
var tale om. Han var en meget populær 
dommer hos de små, og det gjaldt så-
vel indendørs som udendørs. Flemming 
var en rigtig god mand for klubben på 
mange områder. Han kørte bl.a. bil for 
KFUM på festivalen, han var en meget 
benyttet dommer på Lillevang.
Nu er fløjten blevet tavs her i sommer. 
Flemming sov stille ind efter lang tids 
sygdom. Han blev 65 år. 

KS

Dødsfald

Flemming Bødker får i 
2002 overrakt Forældre-
foreningens pokal af 
foreningens daværende 
formand, Bent Ole Peder-
sen.

�

�

TIP
TOP

KLOAK
Service

www.tiptopkloak.dk • Tlf: 81 720 730

...... Slambulancen kører hele døgnet

ehogson.dk

Vindinge, 
Tingvej 14

4000 Roskilde
Tlf 4635 7022

Min Købmand i 
Vindinge holder 
åben alle ugens 

dage 
kl. 7.00 - 20.00

750 forskellige 
GULE PRISER 

dagligvarer til faste 
lave priser.
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Kort fortalt…

De to spillerbokse, der tidligere stod 
på lysbanen er blevet overflyttet til 
trekanten, til stor glæde for foræl-
drene, som nu kan stå i tørvejr, når 
det regner.

Tingklubben regner med at starte 
med de årlige bankospil i november. 
Det skal efter planen ske fra den før-
ste tirsdag i november og fortsætte 
også de tre følgende måneder. Ban-
kospillene begynder kl. 19.00.

Der har i sommerferien været indbrud 
i lilleputhuset, hvor der blev stjålet to 
plæneklippere, en græstrimmer og en 
toast maskine. Desuden fik købman-
den stjålet en trailer, som dog senere 
blev fundet I Gundsømagle.

DixieBurger kunne i år 
fejre 10 års jubilæum på 
Roskilde Festival. Arne 
Nielsen gav en kort ori-
entering om udviklingen 
gennem de 10 år, og det 
blev fejret med champag-
ne og lagkage i baren.

Vores lille lørdags- arbejdshold har 
fået en ny og større container, og man 
vil forsøge at få lavet en lille bane i 
regnvands bassinet, der tidligere blev 
brugt til de helt smås kampe.

Vores mangeårige medlem Ernst Pe-
dersen fylder i september 90 år. Ernst 
er trods den høje alder ” still going 
strong”. Han ser alle vores hjemme-
kampe på Lillevang og er altid klar 
med en kvik bemærkning til kontrol-
lørerne ved indgangen.

SoMMerFeSten i juni var en stor 
succes trods dårligt vejr. Til spisnin-
gen var der totalt udsolgt på rekord-
tid. Bagefter hyggede alle sig uden-
dørs med god musik af et veloplagt 
og velspillende Shu Bi Dua-band.

Den tidligere KFUM’er Frederik Sørensen 
har fået ny arbejdsplads. Efter fire år i 1. 
FC Köln er den 27-årige forsvarer skiftet 
til det schweiziske mesterhold Young 
Boys Bern på en lejeaftale, som gælder 
resten af sæsonen. Frederik Sørensen 
nåede næsten 100 kampe for traditions-
klubben ved Rhinen, men sidste sæson 
opnåede han kun spilletid som udskifter 
i fem kampe på Kölns vej tilbage til tysk 
fodbolds bedste række. 

Frederik spillede som dreng på Lillevang, 
inden han fortsatte til Himmelev, videre 
til Lyngby og derfra til Juventus og itali-
ensk fodbold. 

I 2015 kom han til Köln, hvor hans kon-
trakt gælder til 2021. Han har spillet en 
enkelt landskamp, mod Tyskland i 2017, 
og er således den eneste A-landsholds-
spiller, som KFUM har været med til at 
udklække.

Kurt Skjoldby

Frederik Sørensen sammen med gedebukken, Kölns berømte maskot, bag ét af målene på 
opvisningsbanen. Frederik er skiftet til schweizisk fodbold, men har fortsat kontrakt med 1. 
FC Köln. Derfor absolut ingen grund til at ændre noget ved den fine bandereklame.

Fra Köln til Bern
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Næsten 200 KFUM’ere, spillere, trænere, 
ledere og forældre, deltog i pinsen i Ve-
sterhavsCup i Esbjerg.

Alle havde en hyggelig tur, og den blev 
bestemt ikke dårligere af, at holdene op-
nåede fine resultater.

På ét af billederne ses glade drenge fra 
den daværende U12-årgang. Det ene 

hold strøg helt til tops, det andet blev 
nummer to i deres række.

Årgang U11 tog også en første- samt en 
tredjeplads, mens et kombineret U13-
U14-hold blev nummer tre i turneringen.

Så vi gætter på, at der var høj stemning 
i busserne hjem til Sjælland.

Kollektiv afslapning for to generationer

Stærke KFUM’ere blæste al
modstand væk på vestkysten
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respons, lyder det anerkendende fra Mi-
guel Ángel.

I pagt med den filosofi, der har gjort 
Spanien til en stormagt på fodboldens 
verdenskort, handler træningen pri-
mært om at forbedre de tekniske fær-
digheder.

TEKNIK OG HURTIGE FØDDER
- Vi kommer til at nørkle med de små 
ting. Hvis det bliver nødvendigt at sætte 
en tackling ind, så er vi allerede for sent 
på den, forklarer Peter Fejerskov i vel-
komsten.

Med andre ord: Skal spilleren til at tack-
le, er han bagud på point i den pågæl-
dende fase af spillet. Med den rette tek-
nik, hurtige fødder, koordinationsevne 
og smidighed samt evnen til at læse 
spillet og træffe de rigtige beslutninger 
kan overgearet fysisk indsats i kampen 
om bolden reduceres til et minimum.

Udfordringerne var voldsomme på fod-
boldskolens første dag, en stegende 
varm dansk sommerdag. Det kom nogle 
til at føle på fødder og i mavesystemet, 
mens fortsættelsen bød på andre udfor-
dringer. To dage senere havde regnen 

- Vi skal få det maksimale ud af det, 
samtidig med, at vi har det sjovt.

Sådan lød det mandag morgen under 
velkomsten til årets spanske fodbold-
skole fra Peter Fejerskov, én af de syv 
trænere fra KFUM, der assisterede de to 
spaniere, Pau Gómez og Miguel Ángel, 
fra Vicente del Bosques fodboldakade-
mi.

De omkring 70 drenge skulle hurtigt få 
en fornemmelse af, hvad det indebar.

- God lyd, Konrad. God aflevering, Elias. 

Men nu siger jeg ikke mere, så må vi se, 
om I kan huske øvelsen, lyder det ude 
på én af banerne fra Mathias Elvig.

Han er koblet på U9, yngste årgang, 
hvor vi ved, at det kan falde svært at 
holde koncentrationen i ret lang tid ad 
gangen. Til gengæld viser erfaringerne, 
at det også er disse drenge, som flytter 
sig mest i løbet af de fem dage på Lil-
levang.

- Det gælder om at bygge på, trin for 
trin, og med meget enkle øvelser. Og så 
handler det om, at der kommer positiv 

Fem dages fodboldskole
i lummervarme og sjaskregn

Men økonomien gør det tvivlsomt, om KFUM fortsætter 
succesen med del bosques spanske akademi
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KFUM’s Boldklub, Roskilde
Snebærvej 16
4000 Roskilde

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

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

Fotos: Flemming Lyster, m.fl. 

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

HjeMMeKaMPe i 
DanMarKSSerien 
Lørdag d. 14. sept. kl. 13.30:
KFUM – Taastrup

Lørdag d. 28. sept. kl. 13.30:
KFUM – Birkerød

Lørdag d. 5. oktober kl. 13.30:
KFUM – Fremad Valby

Lørdag d. 19. oktober kl. 13.30:
KFUM – Ledøje Smørum

anDre beGivenHeDer
Lørdag d. 26. oktober 
Festivalfest i klubhuset kl. ?

Tirsdag d. 5. november
Sæsonen for bankospil åbner i 
klubhuset

Fredag d. 8. november
Vinsmagning i klubhuset kl. 19

FODBOLDSKOLE - FAKTA
Spanske trænere:
Pau Gómez og Miguel Ángel

Træner-assistenter fra KFUM:
Peter Fejerskov, Carsten Hansen, Keld 
Hansen, Emil Ølvang, Simon Larsen, 
Mico Elvig og Mathias Elvig.

Øvrige hjælpere uden for banen:
Jeannette Feierskov, Pernille Farver m.fl.

Sponsorer:
Zleep Hotels, First Mallorca, Min Køb-
mand og Roskilde Kommune.

således fået overtaget, og på et tids-
punkt måtte Fejerskov rykke indendørs 
med nogle af de mindste. De frøs sim-
pelthen!

Michael Købmand havde vanen tro sør-
get for en fantastisk frokost, som også 
guidede drengene frem mod en lidt sun-
dere mad, end mange er vant til.

Da alle tog afsked og fik deres diplomer 
fredag eftermiddag, kunne sportschef 
Pierre Overgaard hæfte sig ved den sto-
re tilfredshed, det giver at se så mange 
drenge vise så stor fremgang i løbet af 
så få dage.

HALVDELEN FRA KFUM
- Nu vil det være rigtigt fedt, hvis I tager 
hjem til jeres klub og bruger nogle af de 
ting, I har lært, understregede han.
For fleres vedkommende var ”hjem” nu 
ikke ret langt. Af omkring 70 tilmeldte 
spiller godt halvdelen til daglig i KFUM.

Det var tredje gang, at vores klub lagde 
baner og klubhus til arrangementet. De 
kommende måneder vil vise, om der 
også bliver en fjerde gang, men sports-
chefen er ikke specielt optimistisk.

- Vi fik rigtigt mange positive tilbage-
meldinger fra tilfredse drenge og deres 
forældre. Og gaven ved at lave et sådant 
arrangement, det er jo at se, hvor me-
get især de mindste flytter sig i løbet af 
ugen, fastslår Pierre Overgaard.
Men han må samtidig konstatere, at 
økonomien i arrangementet ikke hæn-
ger sammen.

- Lige nu tænker jeg derfor, at det er 
tvivlsomt, om vi kan fortsætte med 
denne fodboldskole. Det kræver i hvert 
fald yderligere én eller to slagkraftige 
sponsorer. Dem har vi søgt længe, men 
uden resultat, slutter Pierre Overgaard.

Leon A.

Så skal der strækkes ud efter dagens program Sportschefen som kulinarisk rådgiver ved 
det tillokkende frokostbord.
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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.  


