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Læs mere inde i bladet om udbyttet af årets festival - hvor 
overskuddet endnu engang er med til at finansiere nye tiltag i 
KFUM. Bl.a. den ny kunstgræsbane, som vi kan tage i brug til 
foråret
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KFUM har igen overgået sig selv og præ-
steret alle tiders bedste resultat på Ros-
kilde Festival.

Overskuddet kommer i år til at ligge 
på mellem 1,1 og 1,2 millioner kroner, 
100.000 kroner mere end i 2018. Det 
fortæller Jan Themsen og Arne Nielsen 
fra KFUM Festival, den konstruktion, der 
kom til verden, efter at KFUM’s Boldklub 
og Byggefonden fusionerede indsatsen 
på festivalen.

Så med de to seneste års resulta-
ter i baghovedet er det nærliggende at 
spørge, om et stadigt større overskud 
bare vil være noget, der fortsætter i det 
uendelige. Men vores to festival-chefer 
mener begge, at dette leje nok er det 
maksimale, som vi kan opnå.

- Vi skal jo også kunne følge med, 
hvad angår bemanding og logistik, an-
fører Themsen.

- Hvis vi skal lægge yderligere 10 

pct. på overskuddet, vil det kræve en 
voldsomt større indsats, og så risikerer 
vi nemt, at noget af det sjove ved at ar-
bejde på festivalen kan forsvinde, sup-
plerer Arne Nielsen.

Næsten traditionen tro blev vi dog 
også mødt af uventede udfordringer, 
som gjorde et indhug i overskuddet. Så-
ledes skulle teltets facade ændres med 
kort varsel, ligesom festivalen, og der-
med også KFUM Festival, måtte betale 
lærepenge for et nyt pantsystem. 

Det kunne måske have været und-
gået, mener vores festival-chefer, hvis 
man til en begyndelse havde testet den 
ny ordning i en række boder og så ar-
bejdet videre derfra.

- Overordnet ligner ordningen en 
god idé, men den blev altså forceret 
igennem på en måde, som kom til at ko-
ste os udgifter, vi ikke havde kalkuleret 
med, lyder det.

KFUM Festival var på forhånd skep-
tiske over for, at den store bod med 
Dixie Burger og salget af morgenmad 
igen skulle holde flyttedag, nu til det ny 
område Central Park South City i græn-
selandet mellem camping- og musikom-
rådet.

- Men det gik forrygende, og en ho-
vedårsag til det fine resultat var netop, 
at vi nu ligger på et hovedstrøg, hvor 
folk går til og fra koncerterne. Med be-
lysning og en højere skorsten var Dixie 
synlig langt væk, også inde fra selve fe-
stivalpladsen. Også det bagområde, der 
var reserveret til afslapning og socialt 
samvær for de frivillige, blev en succes, 
vurderer Arne Nielsen.

MORGENMADEN TIL OVERVEJELSE
Overordnet har det set-up med Dixie 
Burger og salg af morgenmad, som vi 
nu kørte med på andet år, været en suc-
ces.

- Men med de 350 frivillige, som 
vi kunne få, var der udfordringer med 
vagtplanen. Således måtte vi prioritere, 
og det blev med et fokus, der i højere 
grad var rettet på nattetimerne. Det 
kom morgenmaden måske til at lide un-
der, siger Themsen og Nielsen.

Jan Themsen fortæller, at salget af 
morgenmad har været 
stabilt de seneste år, 
og det kunne muligvis 
antyde, at vi ikke får 
nok ud af dette salg. 
Ligesom billedet må-
ske også taler for, at vi 
kigger nærmere på det 

sortiment med morgenmad, som boden 
fører.

Midt i succesen ærgrer KFUM Festi-
val sig fortsat over, at der i ledelsen hos 
selve Roskilde Festival hersker en vold-
som trang til hele tiden at skulle ændre 
tingene.

- Vi skal hvert år absolut forholde os 
til en masse nyt. Det gælder også inden 
for udvalget af mad, og det betyder, at 
Dixie Burger nu arbejder med udviklin-
gen af en vegetarburger. Endnu en be-
tydelig udfordring, men som det ser ud, 
kan den ny burger måske blive lanceret 
på næste års festival, fortsætter Arne 
Nielsen.

Til gengæld mener han og Jan Them-
sen ikke, der er nogen fare for, at boden 
og alle de faciliteter, som hører til, skal 
holde flyttedag endnu en gang.

- Der gives ingen garanti, og helt 
sikkert ved vi det nok først til marts. 
Men vi forventer samme placering i 
2020, for vi har jo leveret et godt resul-
tat, ikke kun til KFUM, men også til fe-
stivalen. Og Roskilde Festival vil gerne 
have os som lokomotiv i det ny område, 
der er etableret.

Det fine resultat blev sikret med 350 
frivillige. Dette tal dækker bl.a. over en 
stigende andel af medarbejdere med 

Ved at blive en vane 
- igen festival med rekordoverskud

Ny beliggenhed viste sig at være en fordel for Dixie Burger og KFUM, 
så overskuddet også i 2019 havnede på et syvcifret tal
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erfaring fra flere festivaler. Her taler vi 
både om medlemmer af KFUM og om 
folk, der kommer udefra, men for hvem 
det giver rigtigt meget mening netop at 
arbejde for vores klub på Roskilde Fe-
stival.

Som Jan Themsen fremhæver det, 
kan man allerede nu godt begynde at 
glæde sig til næste års festival.

- Og vi vil meget gerne i kontakt 
med folk, der er indstillet på at give en 
hånd med, og som har særlige kompe-
tencer inden for bestemte område. Det 
kan eksempelvis være hygiejne, opdate-
ring af lageret samt meget andet, sup-
plerer Arne Nielsen.

JER UNDER 40 - HVOR BLIVER I AF?
Han ser gerne en tradition, som siger, 
at hvis forældre har børn, der spiller i 
KFUM, så yder de selv et stykke arbejde 
som frivillige i klubben, og meget gerne 
på festivalen. Her har KFUM ligesom 
”tabt” en generation, idet der i den grad 
mangler frivillige under 40 år.

- KFUM er i bund og grund en so-
cialt anlagt klub, hvilket også i den grad 
kommer til udtryk på festivalen. Vi hø-
rer hellere end gerne fra folk, der vil 
have indflydelse og ansvar på det set 
up, vi kører, for det er altid fint med nye 
og friske øjne på indsatsen. Specielt i 

en tid, hvor det går rigtigt godt. Men vi 
må måske også erkende, at vi i festival-
ledelsen ikke har været gode nok til at 
sprede dette budskab, mener Jan Them-
sen.

Således er der meget at tænke over, 
og meget der skal planlægges, inden 
indsatsen på Roskilde Festival 2020 kan 
skydes i gang.

Men hvad der også skal sættes i 
gang, det er nogle af de projekter, som 
helt eller delvist finansieres med midler 
fra dette års overskud.

Overordnet fordeles overskuddet 
med 51 pct. til Byggefonden og 49 pct. 
til KFUM’s Boldklub. Midlerne fra Byg-
gefonden må ikke ligge og samle støv, 
men skal anvendes til anlægsudgifter i 
klubben. Et godt eksempel på det vil vi 
se, når arbejdet med den ny kunstgræs-
bane påbegyndes.

- Jeg tænker selv, at lidt længere 
ude i fremtiden kunne fonden måske 
bidrage til et lysanlæg på opvisningsba-
nen. Men i øvrigt kan klubbens ledelse 
bare sende os alle de gode idéer, de kan 
komme på, så skal vi nok kigge velvil-
ligt på ansøgningerne, slutter Arne Niel-
sen, der repræsenterer Byggefonden i 
KFUM Festival.

Leon A.

ehogson.dk

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

Der indkaldes til Tingsamling i klubhuset 
torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.00. 
Dagsorden ifølge lovene. 
 
Paul Jørn Larsen, Præsident

Der indkaldes til Generalforsamling i 
KFUMs Boldklub 
tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00.
Dagsorden ifølge lovene.

Allan Markussen, Formand

TINGSAMLING

GENERALFORSAMLING 
I KFUM’S BOLDKLUB
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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

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

Vi klarer §§’erne

I samarbejde med DBU og Ros-
kilde Kommune og som en 
del af unionens FC Prostata-
projekt har vi hver onsdag på 
KFUM en samling af mænd, der 
alle er ramt af prostata-kræft, 
og som kommer for at spille 
fodbold.

Vi kan konstatere, at der 
har været en pæn tilslutning 
på 10-15 personer hver gang. 
To af dem, som kommer hver 
gang, er gamle KFUM’ere, 
nemlig brødrene Jens og Søren 
Tiedt. De begyndte begge at 
spille fodbold i KFUM i 1955.

FC Prostata på Lillevang

Friske gutter klar til træning i FC Prostasta på KFUM’s anlæg. Til venstre træner Jakob Bay-
Nielsen og til højre Christina Olofsson, cancer-koordinator i Roskilde Kommune.

Brødrene Jens (tv) og Søren Tiedt, 
der begyndte at spille fodbold i 

KFUM i 1955.

Der er blandt deltagerne stor begej-
string over at deltage i træningen, der 
gør, at de bagefter føler sig godt tilpas. 
Vi taler her om et socialt fællesskab, og 
samtidig skulle spillerne gerne komme i 
bedre form og dermed få mere energi til 

hverdagens udfordringer.
Ligeledes er der stor begejstring for 

træner Jakob Bay-Nielsen, som laver et 
godt program.

KS
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Metalvej 7, 1., 4000 Roskilde

Telefon: +45 46 36 90 24
Mobil / Cell: +45 29 99 90 90

E-mail: info@themcom.com
Website: www.themcom.com

themcom web design

Luka Dumic
og hans 
lange kamp for at komme tilbage
14 måneder, efter at den målfar-
lige angriber fik revet korsbåndet 
over, var han tilbage på KFUM’s 
DS-hold. Han er overbevist om, at 
vi til foråret får den Dumic at se, 
vi kender fra tidligere

På billedet over denne artikel ser vi Mor-
ten Jørgensen og Emil Ølvang, der be-
kymrede kigger på, mens fysioterapeut 
Louise Gregersen, delvist skjult, prøver 
at få en fornemmelse af, hvad der er 
sket med Luka Dumic’ venstre knæ.

Billedet stammer fra Sundby Idræts-
park, hvor KFUM 31. august 2018 mødte 
B 1908 i Danmarksserien.

Omkring den halve time sender Gu-
stav Skov Hansen en lang stikning frem 
mod Luka Dumic, og så lader vi selv 
Luka fortælle:

- Som jeg husker det, var det sådan 
en 50-50 bold, hvor jeg tænker, den skal 
jeg bare prikke, og når målmanden så 
smider sig, kan han ikke undgå at lave 
straffe. Jeg er ikke sikker på, at han 
overhovedet rammer mig, men i faldet 
får mit knæ et vrid, og det lød nærmest, 
som når du knuser en pose nødder.

KFUM’s angriber kom ind igen, men 
måtte gå ud fem minutter før pausen. 
Dumic mærkede på det tidspunkt ingen 
smerter, de kom først senere.

- Knæet begyndte at hæve på vejen 
hjem, og dagen efter kunne jeg hver-
ken bøje eller strække det. Tidligere har 
jeg ofte haft lidt problemer med knæ-
ene, men har fortsat med at spille og 
træne, indtil det gjorde for ondt. I de 
to sæsoner, hvor jeg spillede i Hvidovre 
og Greve, døjede jeg også med en for-
strækning af nogle ledbånd, tilføjer han.

Allerede i løbet af den weekend, 
hvor uheldet skete, begyndte Luka at 
indstille sig på, at der nok var tale om en 
alvorlig skade, som ville kræve en lang 
pause. Tankerne om, at han ikke ville 
kunne spille i meget lang tid, og hvad 
skulle han så udfylde hverdagen med, 
de begyndte at fylde rigtigt meget.

- Da hævelsen var væk, kom jeg før 
scanningen til en ortopædkirurg. Han 
var med det samme sikker på, at kors-
båndet var revet over og sagde, det var 
bedst for mig, hvis jeg ikke begyndte at 
spille fodbold igen. Det skal lægen nok 
sige, tænker jeg. Men jeg var stensikker 
på, at jeg ville tilbage på fodboldbanen.

Den senere scanning bekræftede, 
hvad kirurgen havde observeret, og i 
november sidste år var det så tid til ope-
ration.

OPERATION MED PROBLEMER
Louise Gregersen, KFUM’s daværende 
fysioterapeut, blev med det samme en 
nøgleperson i den genoptræning, som 
Luka Dumic nu skulle i gang med.

- I de første seks-syv måneder efter 
uheldet var jeg rigtigt meget inde over 
hans program, dels på KFUM, dels på kli-
nikken ProTreatment i København, hvor 
jeg er ansat. Vi gik i gang før operatio-
nen, og her handlede det primært om at 
styrke muskulaturen, fortæller hun.

Operationen forløb ikke helt uden 
problemer, for den måtte gennemføres 
ad to omgange på grund af betændelse 
i knæet.

- Alligevel var der ingen tvivl inde i 
mig selv, og jeg havde ikke noget pro-
blem med den indsats, som det kræve-
de. I genoptræningen handlede det især 
om styrke og stabilitet, og Louise har 
været rigtigt fin i denne proces, også til 
at trykke på bremsen, når jeg blev for 
ivrig. Men i min situation var det en me-
get lang vinter, og nogle gange er det 
altså lige til at brække sig over, fordi når 
du åbner døren til lokalet, så ved du, at 
du endnu engang skal lave mere af det 
samme, lyder det fra Luka Dumic.

Ellers lød beskeden, at der ville gå 9 
- 12 måneder efter operationen, før han 
kunne regne med at spille igen. Louise 
Gregersen roser sin patient, fordi han, 
som hun udtrykker det, virkelig har 
været sej og gjort, hvad han fik besked 
på. ”Totalt dedikeret fra den allerførste 
dag”.

Den langtidsskadede angriber har i 
hele forløbet gjort meget ud af at beva-
re kontakten til KFUM’s førsteholdstrup. 
Været til stede ved så mange kampe og 
træninger, som han havde mulighed for, 
og også taget snakken i omklædnings-
rummet bagefter.

- Ellers er det en situation, som du 
står meget alene med. Derfor var det 
meget vigtigt for mig, at jeg fortsat føl-
te mig som en del af truppen, fortsætter 
han.

I maj var det kommet så vidt, at 
Luka igen kunne komme på græs sam-
men med holdkammeraterne.

TILBAGE - SOM KEGLE
- Men stadigvæk var der tale om små 
skridt, for de første mange gange age-
rede jeg mere kegle end medspiller. Hel-
digvis var trænerne Stefan og Kim me-
get fine til at inddrage mig bedst muligt. 
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Og det gik fortsat den rigtige vej, om 
end det gik langsomt...

På vejen tilbage mod et comeback 
drejede det sig ikke kun om fysiske ud-
fordringer. En væsentlig del af proces-
sen handler om det mentale, når en 
langtidsskadet spiller skal gøre op med 
sig selv, om han nu føler sig så meget 
klar, at han sprinte 100 pct. igennem og 
gå ind i nærkampe og luftdueller ”med 
fuldt skrald”.

Her lagde trænerne Stefan Håkans-
son og Kim Hansen et vist pres på Luka 
Dumic, for at han først skulle teste sig 
selv på KFUM’s næstbedste hold i serie 
2.

- I dag er jeg glad for, at de gjorde 
det. Da jeg kom ind i den første kamp 
mod Kalundborg og scorede et mål, føl-

tes det som en stor 
forløsning, selv om 
det sad lidt i bagho-
vedet, når jeg skulle 
ind i nærkampe. En 
uge senere spillede 
jeg hele kampen i se-
rie 2 i Hedehusene og 
lavede to mål. Den 
dag havde jeg det så-
dan, at nu manglede 
jeg kun et halvt skridt 
for at være, hvor jeg 
skulle være. Der var 
ikke længere nogen 
bremse, og jeg gik ind 
i duellerne uden pro-
blemer, fortæller han.

Efter tre kampe 
i serie 2 var det igen 
tid til førsteholds-

fodbold, 14 måneder efter det alvorlige 
uheld. Luka Dumic blev skiftet ind i 3-3 
kampen i Allerød, og han blev også en 
del af planen, da efterårssæsonen slut-
tede en uge senere i Ballerup. Her stod 
han for den fuldtræffer, der kunne have 
givet holdet sejren på 3-2, men målet 
blev annulleret for offside.

Luka Dumic ærgrer sig i dag en smu-
le over, at det ikke blev til mere spilletid 
i Danmarksserien.

- Samtidig kan jeg selvfølgelig godt 
se, at det var lidt svært, fordi holdet 
fungerer så godt. Nu giver jeg den så en 
ordentlig skalle her i vintermånederne, 
også med de øvelser, jeg skulle lave un-
der genoptræningen, men med større 
intensitet og endnu flere kilo. Jeg føler 
mig klar til at tage pladsen i angrebet 
tilbage, også selv om det vil gå ud over 

Luka Dumic på hospita-
let for et år siden – fuldt 
opsat på at vende tilba-
ge til KFUM’s førstehold.

en anden spiller. Sådan er vilkårene nu 
engang...

For ham var det ligesom at vende 
hjem, da han efter de to sæsoner i Hvid-
ovre og Greve besluttede sig for at fort-
sætte karrieren i KFUM.

- Jeg ville ikke have været de to år 
foruden, for det har været en lærerig 
proces. Men det handlede også om at få 
spilleglæden tilbage, og lige nu glæder 
jeg mig sindssygt meget til forårssæso-
nen. Og selvfølgelig også til at rykke op 
i 2. division, det kunne være rigtigt fedt.

NÆSTEN SOM AT FÅ NY SPILLER
Louise Gregersen konstaterer, at hun 
ikke ser nogen fysiske begrænsninger 
for Lukas vedkommende.

- Jeg tror, han bliver fuldstændigt 
klar efter vinterpausen, samtidig med, 
at der er bestemte ting, han skal blive 
ved med at træne. Blandt andet for at 
gøre forsiden af låret lige så stærkt som 
baglåret, så knæet ikke falder indad, når 
han lander efter et fald eller en tackling, 
forklarer fysioterapeuten.

Cheftræner Stefan Håkansson glæ-
der sig voldsomt til, at han igen råder 
over Dumic i sin trup. Og endnu mere 
end det.

. Jeg mener faktisk, at det bliver næ-
sten det samme som at få en ny spiller. 
Også selv om der i dag stadig mangler 
noget tilvænning for at nå hans tidligere 
niveau omkring timing og boldfølelse, 
hvortil kommer det rent mentale efter 
en så lang pause.

Håkansson fik kun gavn af den tid-
ligere topscorer i fem kampe, efter at 
han var begyndt som træner i KFUM for 

knap halvandet år siden.
- I den korte tid kunne jeg jo konsta-

tere, at han i den grad gjorde en forskel. 
Når han nu kommer tilbage, skal han 
stadig kæmpe for det og bevise, at han 
hører til blandt de 11 bedste. Når det 
sker, lægger han noget ekstra kvalitet til 
holdet med nogle andre dimensioner i 
forhold til, hvad vores øvrige angribere 
står for. Vi kan bruge ham som station i 
opspillet, og med sin fysik kan han tage 
slagsmålene med de store midterforsva-
rere, som vi ofte møder, fastslår chef-
træneren.

Leon A.

LUKA DUMIC - FAKTA

• Født: 5. december 1994
• Højde: 1,91 meter
• Vægt: 86 kilo
•  Lillebror til Dario Dumic, der 

tidligere spillede i Brøndby og i 
dag optræder for Darmstadt i 2. 
Bundesliga

•  Læser til pædagog, arbejder p.t. 
på sin bachelor

•  Bosat i Greve sammen med sin 
kæreste

•  Position på banen: Egentlig offen-
siv midt, "omskolet" til midteran-
griber under Palle Olsen

•  Tidligere klubber: Himmelev, Ros-
kilde Boldklub, Hvidovre, Greve

• Debut for KFUM: Efteråret 2013
•  Førsteholdskampe for KFUM 

2014-16 og 2018 - : 71
• Mål: 50
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NOTER OMKRING DANMARKSSERIEN

Topscorer i efteråret blev Mads 
Julø med otte DS-mål, efterfulgt af 
Kenneth Beyer med seks. Udvider 
vi statistikken til hele 2019, bliver 
det Beyer, som topper listen med 12 
mål. På de næste pladser: Julø med 
10 og Morten Jørgensen med 9.

Blandt de nuværende førsteholds-
spillere er Rasmus Tangvig den 
mest scorende med 92 mål i 147 
kampe (disse tal omfatter også po-
kalkampe).

I efteråret har cheftræner Stefan 
Håkansson brugt hele 22 spillere. 
Kun en enkelt, Rasmus Tangvig, 
spillede alle 14 kampe, hvortil også 
kom de to opgør i pokalturnerin-
gen. Marc Lyster, Christoffer Blond 
og Emil Ølvang manglede kun en 
enkelt gang.

Jakob Sparholt har scoret 12 gan-
ge, siden han første gang kom til 
KFUM i 2015. Af disse mål er fem 
sat ind på straffespark, og Sparholt 
har aldrig brændt fra 11 meter-
pletten. Fire af de øvrige mål har 
han lavet direkte på frispark.

Rasmus Tangvig og 
Morten Jørgensen i 
et fremstød under 
hjemmekampen mod 
Allerød. En kamp, KFUM 
vandt med 5-4.

Frem mod forårssæsonen bebuder 
DS-holdets cheftræner trænings-
mæssige tiltag, der også rækker 
frem mod tilværelsen i en højere 
række
- Vi kan ikke løbe fra de resultater, vi 
har opnået. Med fire point ned til num-
mer to er førstepladsen inden for ræk-
kevidde, og vi har kvaliteten til at ligge, 
hvor vi ligger.

Stefan Håkansson, træner for KFUM’s 
Danmarksseriehold, har lige siden han 
begyndte i klubben, været yderst for-
beholden med at afstikke bestemte mål 
og placeringer, når han blev spurgt om 
ambitionerne for sit mandskab.

Han foretrak at se tingene i en an-
den rækkefølge: Det handlede om at ud-
vikle holdet og den enkelte spiller ved at 
styrke bestemte kompetencer - teknisk, 
taktisk, fysisk, osv. Hvis den udvikling 
forløb, som den skulle, ville resultaterne 
også komme, og først herefter kunne 
det eventuelt give mening at formulere 
konkrete ambitioner. F.eks. om opryk-
ning.

Og det er der, hvor holdet befinder 
sig efter første halvdel af turneringen.

DEM SOM ALLE JAGER
- Vi må se i øjnene, at vi nu er dem, som 
alle jager, og derfor skal vi fortsat arbej-
de på at hæve vores niveau. Det bliver 
selvfølgelig en mental udfordring, og 
nogle vil sikkert også tale om et pres. 
Men presset bør være motiverende i sig 
selv, og det skal spillerne kunne hånd-
tere, mener han.

Håkansson henviser også til, at flere 
befinder sig i eller nærmer sig karrierens 
efterår og formentlig står over for sidste 

chance, hvis de ønsker at spille længere 
oppe i systemet med KFUM.

Cheftræneren er særdeles godt til-
freds med den trup, der overvintrer på 
førstepladsen, men vil selvfølgelig ikke 
afvise, at der kan komme spillere ude-
fra, som ønsker at prøve sig af på Lil-
levang.

- Så vil vi naturligvis se dem an. Men 
hvis vi skal give plads til nye i truppen, 
ser jeg egentlig kun muligheden inden 
for to kategorier af spillere: At de enten 
er så gode, at de kan gå direkte ind og 
forstærke holdet, eller at der er tale om 
unge spillere med potentiale til noget 
større, og som vi kan udvikle på. Mads 
Julø, der kom i foråret og er topscorer 
lige nu, er et godt eksempel på en sådan 
spiller.

Førsteholdstruppen holdt 14 dages 
pause efter sidste turneringskamp. Der 
kommer også en pause omkring jul og 
nytår, men ellers går det løs i den mørke 
tid med tre gange træning om ugen. To 
af disse aftener er reserveret til styrke-
træning i Go2Fitness.

- Vores placering lægger op til over-
vejelser om, hvorvidt det stadigvæk 
giver mening at justere bestemte ting, 
også med henblik på, at vi efter som-
merferien håber at spille i en højere 
række. Derfor skal der i løbet af vinte-
ren opbygges et fysisk fundament, som 
også kan komme os til gode på den lidt 
længere bane.

Stefan Håkansson mener at have 
observeret, at konditions-niveauet i de 
sidste kampe i efteråret var nedadgå-
ende for nogle spilleres vedkommende. 
I 2-2 kampen i Ballerup, hvor KFUM viste 
storspil og førte 2-0 ved pausen, kom 
det efter hans vurdering til at gå ud over 

Vi skal stadig arbejde på 
at hæve vores niveau

Fortsættes side 14
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kampe, men det er altså unødvendigt, 
at vi skal bruge fire-fem chancer for at 
finde vej til nettet. Især synes jeg, at vi 
ofte bruger unormalt mange chancer, 
før vi får scoret vores første mål. Vi 
kunne have gjort rigtigt ondt på mange 
hold i de første 15 minutter, hvis vi hav-
de været dygtigere i disse situationer, 
lyder ræsonnementet.

Ud over de fysiske aspekter er der 
også et andet punkt, hvor træneren alle-
rede nu gør sig overvejelser, der rækker 
ud over den aktuelle sæson.

De KFUM’ere, der inden for de sene-
ste sæsoner har prøvet lykken i 2. divisi-
on, fremhæver især den fysiske tilgang 
samt et højere tempo i boldomgangen 
som de mest iøjnefaldende forskelle på 
de to rækker.

- Jeg overvejer faktisk at fortsætte 
med at træne på kunstgræs i hvert fald 
en gang om ugen og til langt inde i 
forårssæsonen. På den måde kan vi få 
opøvet et hurtigere tempo i vores pas-
ningsspil. Desuden har vi flere 2. divi-
sionsklubber blandt modstanderne i 
vinterens træningskampe, og det skulle 
gerne virke i samme retning, forklarer 
cheftræneren.

Han er lidt ærgerlig over, at før-
stepladsen i puljen ikke giver direkte 
oprykning. Det skyldes, at alle rækker 
befinder sig i en overgangsfase, fordi 
antallet af klubber i Superligaen reduce-
res. Derfor skal vinderne af de fire DS-
puljer dyste om tre pladser i den kom-
mende 2. division.

Når vi også regner pokalkampe med, 
kan det i alt ende med 35 kampe i sæ-
sonen 2019 - 20. En ordentlig mundfuld, 
men så er det jo godt, at KFUM råder 
over så bred en trup. Ligesom resulta-
terne i sig selv ofte giver det ekstra, der 
skal til for at klare udfordringerne…..

Leon A.

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

organisationen, så kampbillledet æn-
drede sig totalt i de sidste 45 minutter.

Hans pointe: Bedre kondition vil ska-
be mere overskud, fysisk og mentalt, 
og vil samtidig åbne for mere skarphed 
og koldblodighed, så man også tænker 

sig mere om i afslutningerne. Hermed 
adresserer han primært holdets offen-
sive kræfter.

MANGE CHANCER FOR AT SCORE
- Vi har ganske vist scoret 36 mål i 14 

Jublende KFUM’ere, efter at Mads Julø har scoret ét 
af sine to mål i 3-1 sejren over Fremad Valby
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I hele året 2019 spillede KFUM 27 
kampe i Danmarksserien. Kun to 
endte med nederlag - det må si-
ges at være mere end godkendt. 
Især hjemmebanen, Boresko Park, 
har igen udviklet sig til et sikkert 
fort. Her har KFUM ikke tabt en DS-
kamp siden september 2018.

36 mål i 14 kampe i efteråret, det 
er også noget af en tjans, selv om 
vi indimellem har ærgret os over, 
at det i enkelte kampe ikke blev til 
endnu flere. Mest scorende blandt 
alle DS-klubber i første turnerings-
halvdel var Otterup med 41 plet-
skud. Otterup er samtidig eneste 
ubesejrede hold af de 40.

KFUM’s 36 mål er fordelt på 10 
spillere, og Finten anerkender ikke 
den scoring, kampens dommer no-
terede som et selvmål i 5-4 sejren 
over Allerød. Bolden blev headet i 
netmaskerne af Mico Elvig, og det 
gjorde han to gange efter hjør-
nespark fra Mads Pfeiffer i denne 
kamp.

Siden oprykningen til denne række 
i sommeren 2013 har KFUM spillet 
13 halvsæsoner i DS. Vi sluttede 
dette efterår med 31 point, og det 
er det højeste antal, vi har hentet 
i en halvsæson. Kaster vi blikket 
mod de andre DS-kredse, kan kun 
to klubber prale af flere point her i 
efteråret: AB Tårnby med 32 i pulje 
2 og Svendborg-Oure med 33 point 
i pulje 3. Begge disse klubber er 
mulige modstandere i evt. opryk-
ningskampe til 2. division i juni.

NOTER OMKRING DANMARKSSERIEN

I sæsonen 2018-19 præsenterede 
KFUM hele ni debutanter i Dan-
marksserien. I dette efterår deri-
mod kun to, målmanden Lucas 
Henriksen og Martin Nielsen.

Efter 59 år
slut med Finten
Det er internettet, der er skyld i at vi 
lukker nu, for med internettet er det nu 
muligt at sende en meddelelse ud på 
mindre end 1 minut til samtlige med-
lemmer.

Klubbladet Finten blev startet i 1959, 
da tre unge mennesker mødtes på Noel 
Hansens drengeværelse på Ledagervej, 
de to andre var Erik J. Nielsen og Kurt 
Skjoldby. Her sad man og talte om fod-
bold i almindelighed og snakkede om at 
udgive et medlemsblad.

KFUM havde selv i forvejen udsendt 
et par nyhedsbreve, som var blevet godt 
modtaget. I klubben havde man to unge 
medlemmer, Ib Agertoft og Bent Lund, 
der netop havde startet et duplikerings-
bureau, og de påtog sig at trykke bla-
det. Det kom på gaden første gang i 
1960. og dette år blev der udgivet syv 
numre. 

Dette nummer angiver, at bladet nu 
er udkommet i 59 år, og fra dette num-
mer og til i dag er der kun en annoncør, 
der går igen, nemlig Guldsmed Ander-
sen & Enig.

Men dette kalder minder frem, når 
man nævner annoncører som Hellerup 
Is, Sportsmagasinet og slagtermester 
Oluf Jensen, alle disse forretninger eksi-
sterer ikke mere.

Til slut vil vi gerne sige tak til alle 
de annoncører, der gennem alle årene 
har været en uvurderlig støtte, ligeledes 
stor tak til alle de skribenter, som har 
bidraget med artikler.

Som erstatning for Finten vil der i 
december hvert år blive udsendt et års-
skrift med beretninger om de aktivite-
ter, der har været i løbet af året.

KS

Fintens 
ophavs-
mand, 
Kurt 
Skjoldby 
med 
nogle 
ældre ud-
givelser.
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Sammen bygger vi profeSSionelt

Lørdag den 14. september stod ting-
klubben som arrangør af + 50, der løb 
af stablen for tredje gang i klubhuset.
Vi startede med sandwich og fik heref-
ter kaffe med blødt brød. Det blev til en 
hyggelig eftermiddag for de ca. 50 frem-
mødte med en rigtig god stemning, og 
stemningen blev ikke mindre, da vores 
DS-hold mødte FC Taastrup, som måtte 
rejse hjem med en ordentlig øretæve.

Flemming Lyster fik fotograferet 
deltagerne, inden arrangementet slut-
tede med lidt hygge og eftersnak. 

Traditionen tro lod Ernst Pedersen 
sin gamle taske gå rundt blandt de 
fremmødte, og indsamlingen gav lidt 
over 1000 kr., som går til KFUM's Dan-
marksseriehold.

Paul Jørn Larsen 

Velbesøgt træf for plus 50 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
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Som sædvanlig har der de seneste 
måneder været masser af aktivitet in-
den for børnefodbolden, hvor de unge 
KFUM’ere giver den gas til træning, til 
kamp og til stævner.

I hele det apparat, KFUM har byg-
get op omkring de yngste årgange, er 
det Palle Olsen og Claus Madsen, der 
har chef-kasketten på, og som trækker i 
trådene. Claus som administrativ første-
mand og Palle som stadig aktiv træner, 
der tager sig af retningslinjerne for den 
fodboldfaglige indsats.

- Administrativt udgør årgangene 
U5 - U12 en fælles gruppe, og hvert 
måned holder vi et såkaldt T-møde for 
cheftrænerne i denne gruppe. Desuden 
holder vi hvert kvartal et møde, hvor 
alle trænerne inviteres. Noget, som vi 
har sat i værk for at styrke sammen-
hængskraften, fortæller Palle Olsen.

Disse og flere andre tiltag venter 
han, vil være fuldt implementeret i lø-
bet af sæsonen 2020-21. Herefter skulle 
klubben gerne stå bedre rustet, rent ad-
ministrativt, i arbejdet med disse årgan-
ge. Desuden arbejdes der ihærdigt på 
at hæve barren for de forældretrænere, 
som er en forudsætning for, at børne-
fodbolden kan eksistere.

- Det gælder ikke bare i KFUM, men 
i hele landet, som Palle Olsen understre-
ger.

I begyndelsen af det ny år er KFUM 
vært for trænerkurser i katagorierne C1 
og C2 i DBU-systemet. Efter at have gen-
nemført C1 og C2 kan man tage en test 
og få papir på, at man er uddannet DBU 
børnetræner eller DBU ungdomstræner.

- Men når vi taler om de alleryngste, 
er fodbold stadig noget, vi leger. Her er 

det vigtigst, at du som træner er en god 
pædagog og kan skabe et godt lærings-
miljø, vurderer Palle Olsen.

Han står i øvrigt bag en helt ny ma-
nual for træningen af årgangene U10-
U12.

- I henhold til vores status som li-
censklub skal KFUM faktisk over for 
DBU kunne dokumentere, at vi træner 
bestemte ting i bestemte uger. Dette ka-
talog med træningsøvelser er det også 
tanken, at vi skal bruge på årgangene 
U8 og U9, for at de ligesom kan snuse 
lidt til, hvad der venter dem senere i 
fodboldlivet, slutter børnesportschefen.

FINT STÆVNE FOR U8
I begyndelsen af oktober var KFUM vært 
for et SM-stævne for U8 i DBU-regi.

- Da der skulle afvikles tre rækker, 
krævede det mindst tre baner. For at 
samle alle hold på samme område samt 
være tæt på klubhuset valgte vi at kegle 
nogle femmands-baner op på Bane 2 i 
stedet for at bruge klubbens normale 
femmands-baner på Trekanten og bag 
hegnet, fortæller bestyrelsesmedlem 
Martin Degn.

KFUM havde tilmeldt tre B-hold og 
blandet holdene mellem øvede og min-
dre øvede spillere. Modstanderne var 
primært andre ”store” klubber i området 
som Køge og Ringsted.

- Sportsligt gik det fantastisk. Der er 
ingen resultatformidling i børnefodbol-
den, så succeskriteriet for KFUM’s hold 
var at se ungerne udtrykke glæde og 
praktisere finter, skud, afleveringer og 
driblinger, som de har lært til træning. 
Dette lykkedes til fulde, konstaterer 
Martin Degn.

SALGSBUTIKKEN CUP 2020
Når vi alle sammen ligesom skal have 
gang i systemet de første dage i det ny 
år, så kalder KFUM traditionen tro til sit 
store indendørs stævne, Salgsbutikken 
Cup.

Stævnet afvikles i fem af hallerne 
i Roskilde Kongrescenter, og det sker i 
weekenden 4. – 5. januar.

KFUM’s børne- og ungdomsårgange 
står for afviklingen, ligesom klubben 

gerne skal bruge omkring 100 frivillige 
til forskellige opgaver – eksempelvis 
som dommere og til tidtagning.

Salgsbutikken Cup har opbygget 
godt ry som ét af landets bedste og 
mest velbesøgte stævner, ikke mindst 
på grund af de fine præmier i alle ræk-
ker. 

Der spilles i ni rækker og i årgan-
gene U8 – U17.

Fokus på
Børnefodbolden

Lasse Qvist, træner for vores U 19-
hold, måtte betale en høj pris, da han 
deltog i træningen en aften i begyn-
delsen af oktober. Qvist kolliderede 
med Mathias Forman, pådrog sig en 
mindre hjernerystelse og måtte holde 
en uges pause.

Vores to pensionister Ole Albrecht-
sen, 75 år, og Jørgen Lundgreen, 73 
år, stopper nu med arbejdet af rengø-
ring af kunststofbanen. Ole har været 
med i dette arbejde i 12 år og Jørgen i 
syv år. Klubben takker dem begge for 
særdeles vel udført arbejde.

Købmand Michael Møllers vinaften i 
november var totalt udsolgt på kort 
tid og blev en stor succes. Michael 
holder julefrokost i klubhuset den 
21. december mellem kl. 11.00 og 
16.00. Se evt. på vores hjemmeside 
om dette arrangement.

Klubben har købt en lille person-
vogn, der skal bruges til at køre før-
steholdets tøj og andre rekvisitter til 
udekampene. Bilen kan også anven-
des, når der er behov for en ekstra 
bil ved andre holds udekampe.

Dixie Burger holdt en meget vellykket efter-festivals-
fest for de mange frivillige. Arne Nielsen fra Dixiebur-
ger kunne fortælle, at overskuddet var lige så stort 
som sidste år. Endvidere talte klubbens formand, Allan 
Markussen, der berettede, at det store overskud er år-
sagen til, at KFUM om kort tid kan gå i gang med an-
læggelsen af den ny kunststofbane lige ved klubhuset.

Kort 
fortalt…

Af Kurt Skjoldby
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Tre af spillerne fra KFUM’s U13-
årgang får testet deres evner og 
ambitioner på de talentsamlinger, 
som DBU har udvalgt dem til

- Det var ikke så meget anderledes end 
den træning, jeg er vant til i KFUM. Men 
det gik nok noget hurtigere og var me-
get intenst, for det handlede om, at du 
skulle vinde dine dueller.

Oskar Lund, kantspiller på KFUM’s 
ligahold i U13-årgangen, fortæller om, 
hvordan det føltes, da han her i efter-
året for første gang deltog i én af DBU’s 
talentsamlinger for årgangen.

Næste gang, i slutningen af oktober, 
havde han selskab af to af sine hold-
kammerater: Forsvareren Philip Sønder-
gaard og angriberen Benjamin Jensen.

- Vi blev begge meget glade, da vi 
hørte, at vi var udtaget til talentsamlin-
gen. Vi havde tænkt over, at det måske 
kunne ske, men så først på et senere 
tidspunkt, lyder det fra Philip og Benja-
min.

De var begge spændt på, hvordan 
det ville være at træne i dette selskab. 

Men de kunne så læne sig lidt op ad, 
hvad deres holdkammerat fortalte dem. 
Bl.a. at samlingen i Sorø varer en hel 
dag og omfatter to træningspas.

- Det virkede også lidt mere nørdet, 
end det jeg kender fra KFUM. F.eks. om-
kring presspillet, hvor vi skulle arbejde 
helt ned i detaljerne. Altså ikke bare 
hvordan man presser, men også fra hvil-
ken vinkel, fortæller Oskar Lund.

Det er første gang i nyere tid, at 
KFUM får ungdomsspillere udtaget til 
samlinger under DBU. Lige nu vælger 
DBU spillere til samlingerne blandt de 
klubber, der som KFUM ikke råder over 
nogen A-licens.

SKAL NOK FÅ FLERE MED
- Det ændrer sig, mens disse drenge se-
nere spiller U14, og så vil den stigende 
konkurrence fra de største klubber be-
tyde, at nogle af de nuværende spillere 
fravælges, fortæller Morten Nielsen, én 
af trænerne på årgang U13.

- Men da Brøndby er eneste klub 
med A-licens, som hører til vores region, 
vil der være gode chancer for, at KFUM 

også får spillere udtaget til samlinger-
ne, når de bliver lidt ældre. Jeg tror fuldt 
og fast på, at vi senere får endnu flere 
af spillerne fra dette hold med, tilføjer 
han.

I sin talentudvikling vægter DBU 
især fire hovedområder, nemlig hvordan 
spillerne er rustet taktisk, mentalt, tek-
nisk og fysisk. Sammenfattet i forkortel-
sen SATS handler det om Spilintelligens 
- Attitude - Teknik og Speed.

- Det læner sig rigtigt meget op ad 
den filosofi, som vi arbejder med til dag-
lig. Det betyder dermed, at nok bliver 
spillerne udfordret på DBU’s samlinger, 
men det er slet ikke en totalt anden ver-
den, som de møder, forklarer Morten 
Nielsen.

Tilbage til de tre, som DBU har fået 
kig på i første omgang.

Før de blev en del af KFUM’s bedste 
U13-hold, har de også forsøgt lykken 
andre steder. Oskar og Benjamin i RB, 
mens Philip kommer fra Jyllinge. Han 
tager selv bussen til træning og kamp, 
mens hans mor henter ham, når det hele 
er overstået.

De er alle voldsomt glade for det 
fællesskab, på og uden for banen, som 
de møder på Lillevang. Også på tværs 

af de fire hold, som KFUM stiller med på 
årgangen.

Men hvordan forestiller de tre sig 
deres fodboldfremtid, på kortere og lidt 
længere sigt?

Her er Oskar umiddelbart den, som 
virker mest sikker i sin sag: - Jeg tæn-
ker, at som U14- eller U15-spiller vil jeg 
gerne til en klub med A-licens.

De to andre taler også om det der 
med at udvikle sig på en højere hylde, 
selv om de føler sig totalt godt tilpas, 
hvor de spiller nu.

Men kunne det ikke være et mål på 
langt sigt at spille på KFUM’s førstehold, 
især hvis det til den tid rangerer endnu 
højere end i dag?

Den bider drengene ikke rigtigt på. 
Og dog - én af dem har en god pointe:

- Jeg har Morten Jørgensen som pæ-
dagog på Kildegården, og vi har talt om, 
at det kunne være sjovt, hvis vi en dag 
kom til at spille sammen i KFUM, slutter 
Benjamin Jensen.

Leon A.

PS: Senere fik KFUM også udtaget Vi-
nicius Degn Pedersen fra U13-holdet til 
DBU’s talentsamling.

Meget nørdet og 
meget intenst

Fra venstre ses 
Philip Søndergaard, 
Benjamin Jensen 
og Oskar Lund fra 
KFUM’s U13-hold. 
Klubbens bedste 
hold i denne årgang 
gik ubesejret gen-
nem turneringen og 
vandt DBU’s Liga 2
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Da Anders Palle lavede partybus 
hele vejen hjem fra Tønder

Gæsteskribent

Finten lader en gæsteskribent 
komme til orde i disse spalter.
Bidragyder denne gang er 
Anders Palle.

KFUM er en helt unik klub med en 
ganske særlig ånd, og det vil altid 
være min klub, skriver førstehol-
dets tidligere anfører 
Gensynsglæden er stor, da jeg parke-
rer bilen på p-pladsen og går op imod 
KFUM’s klubhus. Jeg er kommet i god 
tid, så jeg lige kan nå ind forbi Dan-
marks bedste klubkiosk, målt i udvalg 
og service.

Købmanden Michael har som altid 
disket op med et fantastisk udvalg. Jeg 
nøjes dog med en kop kaffe, får en snak 
med flere af klubbens kendte ansigter 
og mærker hurtigt den gode hyggelige 
stemning, som altid har været karakteri-
stisk for klubben.

Det er ikke meget, jeg har været 
forbi klubben, siden jeg stoppede i 
sommeren 2017 efter en fantastisk af-
skedskamp mod Kalundborg sammen 
med min mangeårige holdkammerat 
Jacob Andersen, der også spillede sin 
sidste kamp ved den lejlighed. Jeg har 
ikke, som mange andre, haft en lyst til 
stadig at være omkring fodbold, efter at 
jeg stoppede.

Min energi har koncentreret sig om 
min familie, arbejde, huskøb, og ikke 
mindst min store passion: Fiskeri. En 
passion, jeg ikke helt kunne få nok tid 

til, da jeg også spillede fodbold. Der er 
aldrig tid nok til fiskeri, men det er da 
blevet bedre nu - og at fange en stor 
fisk efter en kold novembernat alene i 
en båd, er der meget få fodboldkampe, 
som kan måle sig med for mig.

Der er dog store øjeblikke i KFUM 
trøjen, som jeg aldrig glemmer. Som da 
vi en sommeraften, foran halvdelen af 
Roskilde, slår Brøndby 2-1. Godt nok i 
en træningskamp, men for os spillere og 
KFUM var det fantastisk.

Eller da min nuværende kone er ude 
og se mig spille for første gang, og vi 
spiller mod Marstal-Rise, og jeg laver et 
urealistisk godt mål og fejrer det ved at 
lave hjertet med hænderne, efter aftale 

med Glen Lorent-
zen, ud til hende, 
for så at finde ud 
af bagefter, at hun 
slet ikke har set 
målet… Målet bli-
ver kun vildere, da 
jeg om mandagen 
læser i Dagbladet 
Roskilde, at Palle 
Olsen har udtalt, at 
jeg scorer et fanta-
stisk langskudsmål 
fra 35 meter. At det 
så faktisk kun var 
fra kanten af feltet, 
ja måske endda lige 
inden for feltet, at jeg hamrede bolden i 
nettet, har jeg ikke nævnt, når jeg stolt 
har fremvist avisudklippet 

SPECIELLE PERSONLIGHEDER
Ud over store øjeblikke har jeg også 
minder om specielle personligheder. I 
klubben møder jeg også min gamle træ-
ner Palle Olsen, som var med til at flytte 
mig fra gennemsnitlig serie 1-spiller til 
anfører i KFUM, hvor vi formåede at 
spille med i toppen af Danmarksserien.

Palle Olsen er en fantastisk træner 
nu og dengang, og han havde en fanta-
stisk evne til at få os spillere i godt hu-
mør til taktikmøderne med god humor 
og motiverende peptalk. Det var så ikke 
liiige altid, at han medbragte sin ellers 
gode humor i pausen i omklædnings-
rummet, hvis han ikke var tilfreds med 
vores præstation på banen. Heldigvis 
var det ikke så tit, det skete.

Af andre specielle bekendtskaber 
har jeg fornøjelsen af at gå på arbejde 
i fritidsklubben Klub Kildegården hver 
dag med nr. 10, Morten Jørgensen. Vi 
mødte hinanden på pædagogsemina-
riet, hvor jeg var med til at få ham til 
KFUM, og siden dengang og i dag er han 
en af mine gode venner og min kollega. 
Sammen holder vi ungerne i fritidsklub-

ben i ørerne og former fremtidens fod-
boldspillere i KFUM, som vi har et par 
stykker af i fritidsklubben.

Mit savn til KFUM kommer virkelig 
frem, når Morten fortæller om afslut-
ningsfester og sejrsfester, som jeg i min 
tid i klubben nærmest var indbegrebet 
af. Savner opstartsfesterne med poker-
turneringer på førstesalen med kvinde-
lige dealere, hvor 30-40 første- og an-
denholdsspillere hyggede sig sammen. 
Eller da vi kørte hjem fra en kamp mod 
Sydvest, og jeg lavede bussen om til en 
rullende partybus med knæklys, musik 
og fest. Eller at sidde i timevis og redi-
gere og lave film op til afslutningsfe-
sterne..

KFUM’s Boldklub vil altid være min 
klub, og ligesom min far, Bjarne Rasmus-
sen, vil jeg altid have et specielt tilhørs-
forhold, især på grund af den stemning, 
som klubbens brugere formår at skabe 
og den altid venlige imødekommenhed 
fra trænere, ledere og spillere, som man 
bliver mødt af. KFUM er en unik klub på 
flere parametre og har en helt særlig 
ånd, og jeg glæder mig til at se gamle 
venner og bekendte igen til kampene på 
Lillevang.

Knæk & Bræk
Anders Palle

Pæne ord og blomster fra sportschefen den sommerdag i juni, da 
Anders Palle og Jacob Andersen spiller afskedskamp.

En stolt Anders 
Palle med dagens 
fangst – en karpe 
på 19,3 kg
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"Helt klart godkendt”.
Det siger sportschef Pierre Overgaard i 
en samtale med Finten om den første-
plads, som klubbens DS-hold sikrede 
sig før vinterpausen.

- Vi ligger nummer ét, fire point 
foran nummer to, og vi har i meget høj 
grad opnået den placering ved at spille 
den form for fodbold, som vi gerne vil 
kendes for i KFUM. Selvfølgelig vil det 
være en kæmpe skuffelse for spillerne, 
hvis oprykningen skulle glippe. Men vi 
ved i dag ikke, hvor meget vores kon-
kurrenter evt. vil investere for at vælte 
os af pinden, så der er altså et stykke 
vej endnu, understreger han.

Sportschefen fastholder også, hvad 
han tidligere har sagt: At hvis KFUM skal 
op i 2. division, skal det være med en 
klar mission om at etablere sig på dette 
niveau.

- Og det vil blive med samme krav 
til den form for fodbold, vi skal spille, 
ligesom det skal ske med rigtigt mange 
spillere af egen avl, understreger Pierre.

I en gennemgang af klubbens øvrige 
hold hæfter han sig ved, at det næstbed-
ste mandskab, der optræder i serie 2, 
fortsat byder på særlige udfordringer. 
Som udgangspunkt er det et ungsenior-
hold, der med Henrik Lund som træner 
suppleres med spillere fra DS-truppen. 
Holdet sluttede efteråret som nr. fem i 
puljen.

- Det er altid et spørgsmål om den 
rette balance, så nu forsøger vi at arbej-
de med mere faste regler for, hvordan 
denne trafik mellem de to hold skal fun-
gere. Hvis det går, som vi håber, skulle 
vi gerne råde over et ungseniorhold, der 
i sæsonen 2020-21 spiller med om op-
rykning til serie 1.

Fornyelsen skal i meget høj grad 
komme fra klubbens U19-årgang. Her 
havde KFUM håbet at rykke op i den 
bedste række, Øst1, men den ambition 
blev sat over styr med en dårlig præsta-
tion og et nederlag i næstsidste turne-
ringskamp.

- Det var en skuffelse, fordi vi råder 
over et hold, der burde kunne klare sig 
i Øst1. Men langt de fleste i truppen har 
halvanden sæson tilbage som U19-spil-
lere, og overordnet handler det stadig 
om at videreføre disse spilleres udvik-
ling og gøre dem klar til seniorfodbold. 
Fra nytår vil cheftræner Lasse Qvist få 
støtte af en assistent til dette arbejde, 
fortsætter sportschefen.

TRÆNERSKIFTE HOS U17
KFUM’s bedste hold i U 17, der var ran-
geret i Øst1, må rykke en række ned. 
Det var på forhånd ventet, at holdet vil-
le blive stærkt udfordret, men set med 
Pierres briller var måden, som efteråret 
forløb på, en skuffelse.

- Vi havde 10 spillere fra årgang ’03 
på efterskole, så vi vidste, at det ville 
blive vanskeligt. Nogle af de spillere, 
der var tilbage, ville det heldigvis rigtigt 
meget, mens andre ikke prioriterede de-
res fodbold særligt højt, så der ofte var 
et utilfredsstillende fremmøde til træ-
ningen.

I resten af sæsonen overtages træ-
ningen af David Rasmussen, assisteret 
af Alexander Holmstrøm. De overtager 
tjansen efter Per Stenbæk og Henrik 
Hermansen, men klubben har på ingen 
måde været utilfredse med deres ar-
bejde. Derfor fortsætter de i KFUM efter 
nytår, men med andre opgaver.

Klubbens hold i U15 spillede i ef-

teråret i Liga2 og var udfordret i dette 
selskab, primært efter sportschefens 
opfattelse, fordi truppen er ganske 
smal, men heldigvis med en høj møde-
procent. Derfor vil det være fint med 
noget tilgang til holdet og træner Keld 
Hansen, der assisteres af Michael Røsse 
og Daniel Barfod.

- U14 har spillet i mesterrækken, og 
her ser vi et hold, der rent fodboldfag-
ligt flytter sig rigtigt meget. Men vi ved, 
at med den form for teknisk fodbold, 
som vi har besluttet at satse på i KFUM, 
kommer resultaterne ikke samme dag, 
konstaterer Pierre.

Tom Bo Larsen er cheftræner for 
U14 med Alexander Holmstrøm som as-
sistent, og denne årgang fortsætter et 
tæt samarbejde med U15, også i vinter-
halvåret.

Årgang 2007 eller U13 er en årgang 
med både bredde og kvalitet. KFUM 
havde i efteråret fire hold tilmeldt i år-
gangen, og to af dem kunne juble over 
en førsteplads: Førsteholdet i Liga2, 
hvor de var udfordret af en række divi-
sionsklubber, men alligevel formåede at 
gå ubesejret gennem rækken. Desuden 

vandt også fjerdeholdet sin række.
- Det er en årgang, som rummer 

masser af kvalitet og en rigtigt god ud-
vikling, ligesom trænerstaben og foræl-
drene bidrager med stort engagement 
og opbakning, siger Pierre Overgaard.

KRAVENE FRA DBU
Når sportschefen som et gennemgående 
træk lægger vægt på at udvikle spillere 
af egen avl til KFUM’s førstehold samt 
spille offensivt og teknisk betonet fod-
bold, så sker det også for at imødekom-
me de krav, klubben skal opfylde som 
licensklub i DBU’s system. Også selv om 
licensen er blevet erstattet af et system 
med en skala, hvor fem stjerner er det 
maksimale. KFUM har 1,5 og er dermed 
rangeret foran flere divisionsklubber.

Rangeringen betyder eksempelvis, 
at træningen på de enkelte årgange 
gennemføres efter træningsplaner, der 
skal sendes til godkendelse i DBU. Ifølge 
sportschefen går det efterhånden rigtigt 
fint med implementeringen af disse træ-
ningsplaner.

Klubbens U12 er en lidt smal trup, 

Rigets tilstand:
Der er altså et stykke vej endnu

Rådslagning inden én af efterårets sidste kampe på KFUM’s serie 2-hold.
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Ny kunstgræsbane kan dog ikke 
stå klar til DS-holdets første 
kampe i foråret

Når kalenderen viser 15. april, skulle 
KFUM meget gerne kunne tage den ny 
kunstgræsbane til 11 mands-fodbold i 
brug.

Det vil sige, at klubbens førstehold i 
Danmarksserien må regne med at skulle 
spille årets første turneringskampe (14. 
og 28. marts) på den nuværende ”Kun-
sten”.

Sportschef Pierre Overgaard under-
streger, at der langtfra kan gives nogen 
garanti for datoen i april. Normalt er det 
ikke om vinteren, man anlægger nye ba-
ner med kunstgræs, og vi lever med ri-
sikoen for sne, frost, fugt og andre ube-
hageligheder i de kommende måneder.

Men når disse linjer læses, er hele 
det arbejde sat i gang, som kommunen 
gav KFUM grønt lys til i oktober. Som 
udgangspunkt taler vi om et projekt 
til syv millioner, der bl.a. omfatter den 
kunstgræsbane ved siden af klubhuset, 
som KFUM i øvrigt skal dele med Vindin-
ge. Roskilde Kommune giver halvdelen 
af dette beløb, men når vi lægger alle 
de tiltag sammen, som klubbens ledelse 
har i støbeskeen, når vi op på lidt over 
10 millioner.

Altså skal KFUM endnu engang do-
kumentere sin evne til selv at rejse nød-
vendige midler på vejen mod hele tiden 
at skabe endnu bedre forhold for fod-
bolden på Lillevang. Det vil bl.a. ske i 

form af arbejdstimer, som frivillige i 
klubben lægger, og denne indsats blev 
sat i gang den sidste søndag i novem-
ber.

STÅPLADSER MÅ VENTE
Ud over kunstgræsbanen kan det næv-
nes, at der skal opføres tre små huse, 
hvoraf de to bliver til opbevaring af bol-
de, på det område, hvor købmanden i 
dag har container. Også disse huse ven-
tes at stå færdige 15. april, mens KFUM 
ved indgangen til opvisningsbanen op-
fører to pavilloner, der samlet kommer 
til at udgøre et sundhedshus, idet de 
indrettes til behandlingsrum for fysiote-
rapeuterne samt til skades-forebyggen-
de træning.

I de kommende måneder går man 
også i gang med at forberede el og 
kloakering til de kommende toiletter på 
selve stadionområdet. Med et sådant til-
tag tager KFUM også højde for ét af de 
særlige krav, klubben bliver mødt med, 
hvis det skulle lykkes at få DS-holdet op 
i 2. division.

Her er klubben løbet ind i en udfor-
dring, når det gælder om at etablere stå-
pladser til tilskuerne på en del af højen 
på samme langside som tribunen.

- Udfordringen består i at transpor-
tere de meget tunge fliser, enten over 
banen eller ad en anden vej. Derfor ta-
ler vi om et arbejde, som vi måske ud-
skyder til en tør sommerferie, forklarer 
sportschefen.

Leon A.

Så skal KFUM igen i gang med 
at forbedre forholdene på Lillevang

men med et godt materiale, som betød, 
at holdet med Rasmus Zachariassen 
som træner. kunne gå ubesejret igen-
nem SU-rækken. En særlig talentrække, 
hvor der hverken registreres resultater 
eller stilling.

Også holdene i U11 og U10 spillede 
med i SU-rækkerne, hvor de begge var 
klart udfordrede. Palle Bjerg og Allan 
Jensen er cheftrænere på disse to år-
gange, hvor sportschefen konstaterer, 

at situationen kalder på et langt, sejt 
træk. ”Hvilket er en fuldstændigt normal 
situation på dette alderstrin”.

Endelig fremhæver han, og ikke 
uden en vis stolthed, at klubben sender 
mellem 120 og 150 spillere på trænings-
lejr i Tyrkiet i uge 8. Der er tale om alle 
årgange fra Danmarksserien til og med 
U13.

Leon A.

Vi har i 2019 haft fire hold med i tur-
neringerne inden for REOS (Roskilde Eg-
nens OldboysSammenslutning), og de 
har alle klaret sig pænt, to af dem endda 
helt formidabelt.

Old Master har således præsteret at 
vinde rækken for 10. år i træk, en helt 
unik præstation. I år blev det hele dog 
afgjort i sidste kamp mod Himmelev, og 
efter en meget spændende kamp, der 

sluttede uafgjort, var KFUM vinder for 
10. år i træk.

Grand Old Master har vundet ræk-
ken de seneste fire år i træk med kun en 
enkelt uafgjort kamp i denne periode. 
Resten er bare vundet helt suverænt. 
Stort tillykke til begge hold for de impo-
nerende resultater.

Paul Jørn Larsen 

KFUM’s stærke Old 
Master-hold, der vandt sin 
række for 10. år i træk
Stående fra venstre: Erling 
Hansen, Søren Klarskov, 
Torben Nielsen, Per 
Blom, Henning Kjergaard 
og Niels Hansen. Sid-
dende fra venstre: Ole 
Jørgensen, Ulrik Wulff, 
Jens Hansen og Johnny 
Lundmann. Manglende 
på fotoet: Bjarne Munkø, 
Bo Midtgaard, Finn Lohff, 
Peter Nissen, Poul Gudik-
sen, Flemming Hjartved 
samt og holdlederne Peter 
Sørensen og Tonny Larsen

Fine KFUM-resultater i REOS
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Formandens klumme
KFUM’s Boldklub, Roskilde
Snebærvej 16
4000 Roskilde

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

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

Fotos: Flemming Lyster, m.fl. 

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

FøRSTE HjEMMEKAMp I 
DANMARKSSERIEN 
Lørdag d. 14. marts kl. 13.30:
Roskilde KFUM – Tårnby F

ANDRE BEGIVENHEDER
Hver tirsdag frem til og med 17. 
december samt 7. januar - 18. 
februar (begge incl.): Bankospil 
i klubhuset, arrangeret af Ting-
klubben

21. december kl. 11 - 16: 
Købmanden holder julehygge i 
klubhuset

4. - 5. januar: Salgsbutikken Cup 
i Roskilde Hallerne

23. januar kl. 19: 
Tingsamling i klubhuset

25. februar kl. 19: 
Generalforsamling  i klubhuset

Her på nippet til julen 2019 vil det være 
passende at tage temperaturen på vores 
fodboldklub, som den tager sig ud efter 
endnu et godt fodboldår.

Rent sportsligt bevæger vi os sik-
kert i den retning,  vi udstak for to år 
siden - hen imod mere elite og talent-
udvikling.

Vores Topcenter kører i højt gear, 
og talentmassen er ganske imponeren-
de. På det organisatoriske plan har vi 
skiftet samarbejdspartner i 2019. Ud er 
gået FC Roskilde, som ikke havde øko-
nomien til at være med i projektet, og 
ind er kommet Brøndby IF. Dette skifte 
har blot medvirket til at styrke set-up’et 
omkring Topcenter Roskilde.

Vi har fået fornyet vores DBU T-
licens og arbejder sammen med DBU 
målrettet på at blive endnu bedre og 
skarpere i vores organisation og plan-
lægning.

Vores ungdomshold spiller alle med 
i de ”sjove” og udfordrende rækker. Vi 
ved, at ambitionerne er høje, og det har 
da heller ikke været uden udfordringer, 
men vi kan se, at vi bevæger os den rig-
tige vej i forhold til strategien.

DS-holdet har i efteråret leveret hi-
storisk gode præstationer. Vi har vel 
den stærkeste DS-trup nogen sinde og 
overvintrer på en solid førsteplads i 
DS-puljen. Meget skal fortsat flaske sig, 
men er der nogen, der går og drømmer 
om en oprykning til 2. division, når vi 
når frem til maj/juni 2020, så kan jeg 
egentlig godt forstå dem.

Det er som sådan ikke nogen mål-
sætning, at vi skal rykke op, men sker 
det, er vi klar til det.

Vores drømme om en ny kunstbane 
lige ud for klubhuset er nu blevet til en 
plan. Planen er, at vi medio april 2020 
indvier banen. Anlæggelsen af den nye 

bane kommer til at be-
tyde en del byggerod 
frem til april, og vi er 
allerede gået i gang 
med at fjerne træer/
hække og flytte hegn mm. Vi har ven-
tet længe, og nu glæder vi os bare til at 
tage banen i brug.

En af grundene til, at vi overhovedet 
kan etablere en ny kunstbane er, at vi 
igen i 2019 har leveret varen på Roskilde 
Festival, hvor små 400 frivillige skabte 
et overskud på knap 1,2 mio. til klub-
ben. Det er ganske enkelt et imponeren-
de resultat, og en kæmpe tak skal lyde 
til vores dygtige festivalledelse og ikke 
mindst alle jer, der år efter år stiller op 
til 30 (eller flere) timers frivilligt arbejde 
i Dixie Burger. I gør et fantastisk arbejde 
for KFUM.

En årelang tradition i vores klub er 
udgivelsen af vores klubblad FINTEN, 
som du sidder med i hånden.

FINTEN vil i 2020 undergå en for-
nyelse og bliver nu delvist omlagt til en 
elektronisk udgave. Bladet vil fremover 
udkomme to-tre gange årligt i en elek-
tronisk version og én gang årligt (om-
kring juletid) i sin nuværende fysiske 
form som en slags årsskrift for klubben.

 Jeg er rigtig glad for, at både Leon 
Andersen og Kurt Skjoldby har været 
positive over for omlægningen og ser 
frem til et fortsat godt samarbejde med 
de to herrer om vores fælles klubblad.

Med dette vil jeg blot ønske alle 
medlemmer en god jul og et godt og 
lykkebringende nytår.

Vi ses til en ny spændende sæson i 
2020.

Med venlig hilsen

Allan Markussen, formand

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

-og føLg os på facebook
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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.  


