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Festival - eller festival ikke?
Den problemstilling optager mange 
med en eller anden tilknytning til Roskil-
de Festival. Og det gælder selvfølgelig 
også medlemmerne i KFUM’s Boldklub 
samt dem, der sidder i styregruppen for 
KFUM Festival - den konstruktion, som 
kom til verden, efter at KFUM og Byg-
gefonden fusionerede indsatsen på fe-
stivalen.

KFUM var klar til at rykke ud, havde 
også besat samtlige vagter, da landet 
lukkede ned i marts, og det noget tid 
herefter stod klart, at 2020-udgaven af 
Roskilde Festival ikke ville kunne gen-
nemføres i disse Corona-tider.

- Lige nu må vi væbne os med tål-
modighed, men hvis det skulle vise sig, 
at der bliver en Roskilde Festival i 2021, 
så er vi så klar, som vi overhovedet kan 
være, siger Jan Themsen fra ledergrup-
pen i KFUM Festival.

KFUM’s festival-ledelse har kontak-
tet alle de frivillige, som havde meldt 
sig til i år, med tilsagn om, at de også vil 
være at finde på holdet, hvis der kom-
mer en festival næste sommer.

I 2019 fik KFUM’s bod med Dixie 

Burger og morgenmad en ny placering i 
området med det pompøse navn Central 
Park South City, der ligger i grænselan-
det mellem musik- og campingarealet. 
Denne beliggenhed midt på ”hovedstrø-
get” var med til at skabe et forrygende 
resultat og det største overskud nogen 
sinde til klubben: Omkring 1,1 millioner 
kroner.

- Før aflysningen af dette års festival 
havde vi fået bekræftet, ikke at vi ville 
få præcis den samme placering, men 
at det ville blive i det samme område. 
Usikkerheden skyldtes bl.a., at festiva-
len skulle skære ned på det samlede an-
tal boder, fortsætter Jan Themsen.

LØBENDE DIALOG
Med henblik på, hvad der måske eller 
måske ikke sker næste år, forsøger vo-
res ledelsesgruppe at være i løbende 
kontakt med festivalens ledelse.

- Men de står jo lige så meget i vade-
stedet, som vi gør, så det handler om at 
væbne sig med tålmodighed.

I ledelsen nøjes de dog ikke med at 
væbne sig med tålmodighed. Gruppen, 
der ud over Themsen tæller Arne Niel-
sen, Holger Hersbøll, Peter Nissen og 

Per-Henrik Nielsen, tumler nemlig med 
ideér, som måske kan blive til virkelig-
hed under en eller anden form, hvis det 
viser sig, at også næste års festival må 
aflyses.

- Vi prøver at stikke fingeren i jor-
den for at pejle os frem til, hvor vi så 
kunne afsætte den velsmagende Dixie 
Burger og tjene et beløb til KFUM, selv 
om beløbet nok ikke bliver syvcifret, 
forklarer Themsen.

Tankerne går bl.a. på at sælge bur-
geren til detailhandelen, altså med 
henblik på salg i forretninger og super-
markeder. Der er dog et stykke vej, før 
det evt. kan komme dertil, for det er et 
projekt, som i givet fald kræver flere til-
ladelser af myndighederne.

Desuden kunne måske en bod med 
salg af Dixie Burger til hjemmekampene 
i 2. division komme på tale.

Sådan prøver man at holde gryden 
i kog, så KFUM Festival kan rykke ud, 
den dag det ligger fast, om det ene el-
ler det andet scenarie bliver til virkelig-
hed. I øvrigt vil KFUM på et tidspunkt 
sætte en deadline for, hvor længe man 

kan vente på at få besked, hvis man skal 
kunne rykke ud til en festival 2021. Man-
ge praktiske detaljer, såsom bestillingen 
af varer, skal nemlig på plads, inden det 
kan ske.

Dermed indgår også andre festival-
relaterede emner i de løbende overve-
jelser, så som udfordringen med at få 
flere forældre og medlemmer af KFUM 
til at påtage sig en tjans på festivalen. 
Når den en dag kommer tilbage...

- Det er vigtigt, at størstedelen af 
de frivillige i vores bod har en relation 
til klubben, enten som medlemmer, el-
ler fordi de har arbejdet for os på festi-
valen gennem en årrække. Set i denne 
sammenhæng har vi ligesom mistet en 
generation af forældre, der i meget be-
grænset omfang har været frivillige på 
festivalen. Men det er svært for os at 
løse denne udfordring alene. Det er en 
vigtig sag, som også klubben, hvilket 
vil sige bestyrelsen, må hjælpe til med, 
slutter Jan Themsen.

Leon A.

KFUM er klar til festival 
- Og måske også til noget helt andet

bauhaus.dk

ROSKILDE



Side 4 Side 5

Cheftræner Stefan Håkansson 
har været igennem et efterår med 
mange skader på 2. divisionshol-
det. Derfor mener han, at 15 point 
er klart godkendt

Som årets sidste turneringskamp forløb, 
blev det nærmest en slags billede på, 
hvordan første turneringshalvdel udvik-
lede sig for KFUM’s vedkommende.

Fraværet af spillere, primært på 
grund af skader, havde præget hele ef-
teråret, og for at det ikke skulle være 
løgn, måtte Mads Julø og Marc Lyster, 
to af nøglespillerne, med kort varsel 
melde fra til opgøret på udebane mod 
FA 2000.

Og så skulle det netop blive én af 
holdets to lejesvende fra HB Køge, gha-
neseren Kwabena, som skaffede KFUM 
1-1 langt inde i overtiden.

Skader på samlebånd, for første 
gang nogen sinde lejede spilere i trup-
pen - i klubbens første sæson i 2. divisi-
on, hvor holdet på denne kolde og triste 
november-lørdag alligevel formåede at 
sætte en tyk streg under, at det altså er 
et mandskab, som holder fanen højt og 
bliver ved med at spille og kæmpe, til 
fløjten har lydt for sidste gang.

Med denne indstilling har KFUM 
samlet 15 point i en sæson, hvor målet 
er at blive i 2. division, og hvor der før 
vinterpausen er fem point ned til det 

bedste af de hold, som ligger under 
nedrykningsstregen.

På den baggrund kan det således 
ikke undre, at cheftræner Stefan Hå-
kansson taler om et efterår, som er 
”mere end godkendt”.

- Vi ligger i et felt, hvor der bare ikke 
sker det, at alle hold sætter point til hele 
tiden.

- Hvor mange point tror du, der skal 
til for mindst at blive nr. 10 og dermed 
blive i rækken. Flere end her i efteråret?

- Det ved jeg simpelthen ikke, for 
der kan være mange forhold, der spiler 
ind. Men vi får i hvert fald brug for flere 
sejre. Da vi vandt to kampe i træk, mod 
Brønshøj og AB Tårnby, rykkede det i 
den grad i tabellen, og det gør det altså 
ikke, hvis vi spiller for mange uafgjorte.

KFUM brugte hele 25 spillere i efter-
året, heraf ni debutanter, som alle var 
spillere, der kom udefra.

- Jeg har virkelig været glad for den 
brede trup, for det har ikke været nemt 
med de mange skader. Jeg har tit gået og 
tænkt på, hvordan den ideelle startop-
stilling ville se ud, men hele tiden været 
tvunget til at lede efter andre løsninger, 
forklarer træneren.

UNDER PRES
Han konstaterer, at truppen kom under 
pres, da Nicolai Høgh, ankermanden i 
forsvaret, samt Martin Nielsen og Ras-

mus Tangvig alle stoppede efter opryk-
ningen. Spillere med masser af rutine, 
også på divisionsplan, og der var kun 
kort tid til at finde afløsere for dem.

- Da så skaderne kom til, blev det 
nødvendigt at leje Jonathan Canto og 
Kwabena. For at hæve niveauet og for at 
holde os i rækken. Vi har aldrig kunnet 
stille med samme hold to kampe i træk, 
men det er altid sundt med nye spillere. 
Det giver noget til truppen og skærper 
konkurrencen at få nye folk ind, tilføjer 
Stefan Håkansson.

I august blev Robert Larsen og An-
dreas Lissau, rutinerede spillere med en 
fortid i bl.a. FC Roskilde, præsenteret 
som deciderede forstærkninger af det 
ny 2. divisionshold.

Cheftræneren ærgrer sig over, at 
Lissau på grund af skader har spillet alt 
for lidt, mens Robert Larsen har vist sig 
at være en klar forstærkning. Men ikke 
på den plads, han egentlig var tiltænkt.

- Da vi besejrede Vanløse 4-2 i tredje 
runde, viste vi, at vi ligesom var kom-
met fra land og havde stemplet ind i 
2. division. Den sejr blev ikke mindst 
sikret i kraft af Roberts kvaliteter på 
midtbanen. Senere blev det nødvendigt, 

også på grund af skader, at 
rykke ham tilbage i midter-
forsvaret for at skabe noget 
stabilitet dernede og for at 
få noget decideret opspil 
fra de bageste rækker.

I Stefan Håkanssons 
idealopstilling er Robert 
Larsen dog fortsat tiltænkt 
en central rolle på midtba-
nen. Derfor er han stadig 
optaget af at finde en spil-
lende midterforsvarer af 
samme type som Nicolai 
Høgh.

- Men som det skete i sommerpau-
sen, må jeg erkende, at KFUM ikke nød-
vendigvis er førstevalg, for andre klub-
ber vil sikkert også være på jagt efter 
en sådan type. Derfor kan det være, at 
løsningen bliver at omskole en af spil-
lerne i den nuværende trup, og jeg har 
faktisk én eller to i tankerne.

Vi kan ikke altid spille attraktiv fodbold
- For missionen handler om at overleve

Som cheftræner er kommu-
nikationen med dommere og 
linjedommere en del af jobbet.

Målfarlig an-
griber, hentet i 
Skovshoved, og 
som trænede 
med første gang 
d. 30. november.

NY SPILLER - Dino Karjasevic
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2018 overtog KFUM’s bedste mandskab, 
har han ofte brugt ”udvikling” som et 
nøgleord i arbejdet med truppen. Det 
gælder stadig, til en vis grad i hvert fald.

- Overordnet handler det jo om re-
sultater og om at blive i rækken. Men 
som spiller skal du også udvikle dig, 
teknisk og taktisk, for at kunne klare 
dig på et højere plan, og med udvikling 
får du også resultater. Det er også et 
spørgsmål om at teste niveauet for at 
finde ud af, hvor langt det rækker.

Træneren har indimellem måttet 
høre og læse, at ikke alle kampe i efter-
året var specielt velspillede.

- Vi møder flere forskellige måder at 

spille på, og de andre lægger jo også 
en taktik, hvor de satser på at nedbryde 
vores spil. Derfor kan vi ikke altid gerne 
spille, som vi gerne vil, og som vi me-
ner, at vi har spillere til. Nogle gange må 
man så ty til andre midler, og det ser 
så ikke særligt kønt ud udefra. Men her 
handler det ofte om at skaffe et resul-
tat, og også i foråret vil nogle kampe 
komme til at handle om, at du ikke må 
indkassere det ene mål, eller at du skal 
have scoret det ene mål, som kan afgøre 
en kamp.

Stefan Håkansson erkender, at der 
har været udsving i resultater og præ-
stationer i efteråret, men det er der så 
også flere forklaringer på.

- Det bør ikke komme bag på nogen, 
at der er forskel på os og så hold som 
Nykøbing, Næstved og AB. Når jeg ser 
tilbage, ærgrer jeg mig mest over, at vi 
havde så skidt en indledning på kampen 
i Næstved, hvor vi tabte 0-3 efter tre 
mål i den første halve time. Den nager 
rigtigt meget i mit system, også fordi 
den skulle have givet et fornuftigt afsæt 
til de følgende kampe.

PERSONLIGE FEJL
Træneren erkender desuden, at klub-
ben som helhed har været voldsomt ær-

gerlig over 0-1 nederlaget i lokalopgø-
ret mod FC Roskilde, og han kunne se, 
hvorledes resultatet rent mentalt sad i 
spillerne bagefter.

- Jeg ved godt, at fodbold langt hen 
ad vejen handler om at udnytte mod-
standernes fejl. Alligevel indkasserer vi 
i flere kampe for mange mål på person-
lige fejl. Det kan ofte være fejl af teknisk 
og taktisk karakter, og hvor vi bare må 
konstatere, at vi som ny dreng i klassen 
mangler tempo og rutine i afgørende 
situationer. Med få undtagelser, som 
kampen mod Nykøbing, kan vi fastslå, 
at der er scoret meget få mål mod os, 
hvor modstanderne decideret har spillet 
os ud af brættet, vurderer han.

Siden Stefan Håkansson i sommeren 

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

Vi klarer §§’erne

NOTER OMKRING 2. DIvISIONSHOLDET

KFUM har brugt hele 25 spillere i 
efterårets 13 turneringskampe, 
heraf ni debutanter.

Af KFUM’s 15 point i dette efterår 
er kun fem hentet på hjemmebane. 
Dertil skal siges, at det også er på 
Boresko Park, at vi har mødt nogle 
af de sværeste modstandere, såle-
des rækkens tre tophold, Nykøbing 
FC, HIK og AB.

Siden sommeren 2018, da Stefan 
Håkansson tiltrådte som træner, 
har der været 20 debutanter på 
klubbens bedste hold. Af disse 20 
er syv siden holdt op eller skiftet til 
andre klubber.

Holdets 16 mål i sæsonens første 
13 kampe er fordelt på hele 11 spil-
lere. Kun tre, Luka Dumic og Mads 
Julø med hver tre mål samt Morten 
Jørgensen med to, har nettet mere 
end en enkelt gang.

Som situationen så ud en stor del af efteråret: Andreas Lissau, Micki Kold Nagel og Morten 
Jørgensen som tilskuere til en hjemmekamp på grund af skader.

KFUM’erne jubler over Jakob Sparholts flotte 
frisparkmål i årets sidste hjemmekamp mod 
Avarta.
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Men vi har altså en mission, som vi skal 
udfylde, og derfor må vi indimellem gå 
på kompromis, taktisk og spillemæs-
sigt. Hvis vi så etablerer os på dette 
niveau, bliver det på sigt måske muligt 
at bygge på og i højere grad spille den 
form for fodbold, som vi gerne vil spille.

MANGLER TALENTER
Alle de ni spillere, der fik debut i ef-
teråret, kom udefra. Derfor falder det 
naturligt at spørge, hvordan det ligger 
med udklækningen af egne talenter, så 
fornyelsen i førsteholdstruppen også 
kommer fra KFUM’s egne rækker.

Træneren synes, at der i øjeblikket 
mangler talenter i de ældste ungdoms-
årgange, som dels har den fornødne 
skoling, dels virkelig vil tage denne ud-
fordring på sig.

- Det er også derfor, at vi har oprettet 

en U-trup, hvor de unge kan blive mod-
net et par år, inden de for alvor springer 
ud som seniorspillere. Men selvfølgelig 
er springet blevet endnu større efter op-
rykningen til 2. division, og vi har flere 
gange fået nej fra U19-spillere, som vi 
har tilbudt af træne med i truppen. Til-
syneladende er de bange for at blive ud-
stillet, fordi de føler, at niveauet er for 
højt, fastslår Stefan Håkansson.

Så her er altså også en udfordring at 
tage fat på de kommende sæsoner.

Men foreløbig gælder det om at 
holde klubbens flagskib i 2. division. 
Truppen holdt en uges pause efter den 
sidste turneringskamp og vendte heref-
ter tilbage på træningsbanen. Når jul og 
nytår er overstået, genoptages trænin-
gen 9. januar.

Leon A.
Stefan Håkansson er træner i en 

klub, hvor man altid har sat en ære i, 
at førsteholdet spiller offensivt og mål-
søgende fodbold. Men denne ”historiske 
arv” synes han ikke rigtigt, at han kan 
forholde sig til.

- Så kræsen synes jeg ikke, man kan 
tillade sig at være. Jeg synes selv, at jeg 
har bragt spillet op på et højere plan og 
i andre retninger. Når jeg ser tilbage på 
efteråret, ved jeg godt, at der har været 
kampe, som ikke var særligt attraktive. 

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

NOTER OMKRING 2. DIvISIONSHOLDET

Den nuværende divisionstrup tæl-
ler seks spillere med 100 eller flere 
kampe på KFUM’s førstehold. Li-
sten toppes af Emil Ølvang, der si-
den efteråret 2011 har spillet 222 
kampe. De øvrige med et trecifret 
antal førsteholdskampe, er Morten 
Jørgensen, Marc Lyster, Rasmus 
Lundberg, Mico Elvig og Micki Kold 
Nagel. Ølvang, Mico Elvig og Micki 
Kold har spillet deres kampe i fire 
forskellige rækker – serie 1, Sjæl-
landsserien, Danmarksserien og 2. 
division. På www.roskilde-kfum.dk 
kan du på holdsiden se, hvor man-
ge kampe spillerne i truppen står 
noteret for. 

KFUM har været ramt af tre ud-
visninger i første halvdel af turne-
ringen - til Robert Larsen, Lasse 
Kjeldsen og Jonathan Canto. Af de 
øvrige hold i puljen står kun et en-
kelt, AB Tårnby, med lige så mange 
røde kort.

På DBU’s hjemmeside kan man se, 
hvor mange gule og røde kort, de 
enkelte klubber står noteret for, og 
hvilke strafpoint og karantæner, de 
har udløst i systemet. ”Bisselisten” 
toppes af AB Tårnby med 220 point 
foran Næstved, 206, og Skovsho-
ved, 192, mens KFUM har 189 point 
på fjerdepladsen.

Kwabena, som vi lejede i HB 
Køge, blev årets sidste målscorer 
for KFUM. Her under træningen 
ved siden af Mads Julø.

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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INDESTævNE GENTaGER SuCCESEN
Det første dommerfløjt lød tidligt lørdag morgen, det sidste søndag ved 16-tiden. 
Så kunne frivillige fra KFUM’s Boldklub gå i gang med at pakke sammen efter Salgs-
butikken Cup, der blev afviklet i årets første weekend i Roskilde Kongrescenter.

I alt blev der spillet 392 kampe, før vinderne kunne hædres i de ni rækker. Stævnet 
havde deltagelse af 178 hold, nogenlunde det samme som i 2019, og de kom fra 
både nær og fjern, idet også Superligaklubber som Midtjylland og OB havde lagt 
vejen forbi.

KFUM besatte tredjepladsen i år-
gang U8 og U9. Men i øvrigt spille-
de især flere af de yngste årgange 
med ”blandede hold” og således 
uden ambitioner om bestemte 
resultater eller placeringer, mens 
andre benyttede stævnet til at 
mødes for første gang, inden den 
udendørs træning for alvor gik i 
gang.

I alt næsten 100 frivillige var i aktion, bl.a. for at varetage 32 dommervagter til de 
mange kampe.

NY KONTRaKT TIL  
STEFaN HÅKaNSSON
Stefan Håkansson, cheftræner for KFUM’s daværende 
tophold i Danmarksserien, forlængede i januar sin 
kontrakt med klubben.

Han kom til Lillevang i sommeren i 2017 som 
træner for U15-holdet, hvorefter han overtog KFUM’s 
bedste seniorhold et år senere.

Håkanssons tidligere kontrakt udløb i somme-
ren 2020, og den er blevet forlænget til udgangen 
af 2021.

MÅLSLuGER STOPPER I KFuM
Kenneth Beyer, der i begyndelsen af 2019 kom til KFUM som afløser for langtidsska-
dede Luka Dumic, måtte et års tid senere meddele trænere og holdkammerater, at 

han af private årsager stopper hos de blå-hvide. Beyer var mest scorende KFUM’er i 
kalenderåret 2019 med 15 mål i 29 kampe.

SOLID ØKONOMI,  
SPORTSLIG SuCCES
Forsinkelsen af vores ny kunstgræsbane fyldte meget, da KFUM’s 
formand, Allan Markussen, aflagde beretning på generalforsamlingen 25. februar.

Ellers havde formanden kun positivt ting at sige 
om tingenes tilstand. DS-holdets førsteplads og 
en nyvundet status som licensklub i DBU-syste-
met fyldte rigtigt meget på den sportslige side, 
og KFUM’s økonomi ser rigtigt fornuftigt ud med 
en egenkapital på næsten 1,3 millioner kr.

Ifølge den økonomiansvarlige, Iben G. Madsen, 
udgør det derfor ikke noget problem, at regn-
skabsåret 2019 sluttede med et underskud på 
33.000 kr.

Generalforsamlingen var ikke ligefrem noget til-
løbsstykke. Omkring 20 var mødt op, og af dem 
udgjorde medlemmerne af bestyrelsen halvdelen.

vELLYKKET TRæNINGSLEJR I TYRKIET
Fodboldfagligt den bedste af de træningslejre, som KFUM har gennemført de sene-
ste år i vinterperioden.

Sådan lød vurderingen fra sportschef Pierre Overgaard, efter at spillere, trænere, 
ledere, m.fl. var vendt hjem fra en uges ophold i Side i Antalya-provinsen i det syd-
vestlige Tyrkiet. 115 deltog i turen.

Meget naturligt var dagene i Tyrkiet bygget op omkring den samme rytme: Samlet 
spisning tre gange om dagen, og efter morgenmaden og frokosten transport til 
træning eller kamp. De udmærkede græsbaner, som KFUM benyttede, lå omkring 
3,5 kilometer fra hotellet.

En stor del af tiden om aftenen blev anvendt til møder - med spillere, for de enkelte 
årgange og på tværs af årgangene.

Fem hold og årgange var afsted: DS samt U13, U14, U15 og U19.

- Alle fik gode træningskampe mod ideelle modstandere, fortæller sportschefen.

Årets leder- trænerpokal tilfaldt 
Michael Møller som anerkendelse 
for hans store indsats, dels med 
driften af kiosken i klubhuset, dels i 
klubben som helhed.
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CORONa SLÅR TIL, OG KFuM LuKKER NED
11. marts erklærer statsministeren Danmark i en slags undtagelsestilstand på grund 
af, at smitten med Corona-virus nu også breder sig i det danske samfund. Det bety-
der, at al træning og kampe indstilles med øjeblikkelig virkning, og at vores anlæg 
og klubhus dermed lukkes for alle aktiviteter indtil videre. 

11. maj kunne vi vende til træningen på Lillevang – i mindre grupper og med de 
reguleringer, som den aktuelle situation krævede. Sådan fortsatte det næsten en 
måned, inden al træning foregik som tidligere. Sådan da…

aFLYST FESTIvaL RaMMER KFuM’S ØKONOMI
I et interview med Dagbladet Roskilde forklarer KFUM’s formand, Allan Markussen, 
at aflysningen af årets Roskilde Festival bliver et hårdt slag mod klubbens ellers så 
sunde økonomi.

Det seneste par år har festivalen givet KFUM et overskud på lidt over en million 
kroner. Heraf var halvdelen bundet til anlægsaktiviteter, som kunne finansieres via 
Byggefonden.

Bestyrelsen har ellers de seneste år opbygget en ”buffer” i regnskabet, hvor der 
blev afsat penge til dækning af et dårligt festivalår – eksempelvis et år med heftigt 
regnvejr, som ville reducere overskuddet. Men ingen havde tænkt på, at festivalen 
kunne blive aflyst.

”Det får ikke betydning for årets drift, men det gør det til gengæld på næste års 
drift. Vi har heldigvis en sund økonomi i klubben og har pengene til at stå imod. 
Men det er en reserve, som skal oparbejdes igen over en årrække, og det kommer 
helt sikkert til at gå ud over det udbud, vi kan tilbyde vores spillere det næste par 
år, konkluderede formanden.

TRæNINGEN GENOPTaGES
Efter to måneders pause åbnede KFUM igen op for træningen på Lillevang – dog i 
meget reguleret omfang og i henhold til detaljerede regler, som DBU og kommunen 
havde fastsat.

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

Således måtte man fra starten højst træne 10 personer sammen, træneren medreg-
net. Desuden skulle spillerne undgå nærkampe, ligesom de ikke måtte heade og 
tæmme bolden med brystet.

Retningslinjerne blev dog ændret hen ad vejen, så træningen mere og mere kom til 
at ligne ”rigtig” fodbold.

HISTORISK: KFuM KLaR TIL 2. DIvISION 
Efter syv år i Danmarksserien 
har Roskilde KFUM for første 
gang i klubbens historie fået sta-
tus som divisionsklub. På grund 
af Corona skulle oprykningen af-
gøres i én eller to finaler mellem 
puljens nummer ét og to, KFUM 
og Ledøje-Smørum (LSF). KFUM 
afgjorde tingene i den første 
”finale”, da holdet vandt 1-0 på 
udebane med Rasmus Tangvig 
som matchvinder.

NOGLE KOMMER,  
aNDRE GÅR
Da den nykårede 2. divisionstrup en måneds tid senere mødte til første træning 
efter ferien, var det meget overraskende uden Tangvig, som for tredje gang i de 
seneste seks år havde fravalgt KFUM til fordel for en anden klub, i dette tilfælde 
Slagelse. Nicolai Høgh og Martin Nielsen havde ligeledes valgt at stoppe, mens flere 
nye og unge spillere mødte op for første gang for at prøve sig af på dette niveau.

I SaMME PuLJE SOM FC ROSKILDE
KFUM havde held i sprøjten, da Divisionsforeningen gennem lodtrækning fastsatte 
de to puljer i den kommende 2. division. Tre østhold skulle over i den vestlige pulje, 
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men blandt dem ikke vores klub. Derimod kom vi i pulje med alle tre nedrykkere fra 
1. division, blandt dem FC Roskilde.

NY NYLONMÅTTE
5. august gik gravemaskinerne i gang 
med arbejdet på den kommende kunst-
græsbane bag ved klubhuset. I uge 42 
indvies den ny bane ved en sammen-
komst, dikteret af omstændighederne 
– af kort varighed og med få deltagere. 
Umiddelbart herefter blev den ny bane 
taget i brug, både til træning og til 
kampe.

MaRKaNTE FORSTæRKNINGER 
Der var stort rykind til et 
pressemøde d. 7. august, da 
KFUM’s bestyrelse og sports-
chef Pierre Overgaard kunne 
diske op med flere interes-
sante nyheder. To af dem sad 
med ved bordet – Robert Lar-
sen og Andreas Lissau med 
masser af rutine fra 1. og 2. 
division i FC Roskilde og an-
dre klubber. Markante for-
stærkninger af den trup, der 
skal forsøge at bide sig fast i 
den højere række.

KFuM BLIvER KONTRaKTKLuB
Ved samme lejlighed kunne vi offentliggøre, at KFUM er ved at have formalia klar, 
så vores klub kan få status som kontraktklub. Umiddelbart var det ikke tanken, at 
nogen af spillerne fra den aktuelle trup skulle på kontrakt – initiativet kan derimod 
blive aktuelt på den lidt længere bane, eksempelvis hvis ledelsen ønsker at lave 
aftaler med unge talenter. Så de enten kan fastholdes i KFUM eller indbringe en god 
skilling ved skifte til en (endnu) større adresse.

STaRK HOvEDSPONSOR – CaPELLI TØJSPONSOR 
Også på sponsorfronten er der sket ting og sager, fik vi at vide på pressemødet. 
Byggefirmaet Stark, en årelang samarbejdspartner, avancerer til hovedsponsor i 
stedet for Sparekassen Sjælland. Det amerikanske firma Capelli bliver ny tøjsponsor.

Sponsorernes opbakning er helt uvurderlig for klubben, og derfor helt naturligt, at vi indi-
mellem også giver noget den anden vej. På billedet nyder en række sponsorer en bid mad i 
forbindelse med én af hjemmekampene.

Robert Larsen (tv) og Andreas Lissau blev lanceret som 
prominente forstærkninger på et velbesøgt pressemøde.
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SÅ GÅR DET LØS I 2. DIvISION
31. august spiller KFUM historiens første turneringskamp i 2. division. Det foregår 
i Slagelse, hvor hjemmeholdet vinder 2-0. Ugen efter er Boresko Park, opvisnings-
banen på Lillevang, centrum for den første hjemmekamp. HIK er gæstehold, og 
kampen ender 1-1. En uge senere kan KFUM juble over den første sejr i rækken: 4-2 
i Vanløse.

BILLETSaLG Nu ONLINE
I september tilslutter KFUM’s Boldklub sig ordningen Boldbillet.dk. Her kan publi-
kum til hjemmekampene købe billet online i en periode, hvor Coronaen dikterer 
de betingelser, hvorunder kampene kan afvikles. Med spillere, ledere, dommere, 
m.m. må der højst være 500 til kampene på opvisningsbanen, og hver tilskuer skal 
medbringe sin egen stol.

En anden følge af de corona-betingede restriktioner: I klublokalet 
skal man bære mundbind, undtagen når man sidder ned.

KFuM LEJER TO SPILLERE I HB KØGE
5. oktober, på transfervinduets sidste dag, indgår KFUM en aftale med HB Køge om 
at leje to spillere, der ikke har fået meget spilletid i 1. divisionsklubben. Det drejer 
sig om angriberen Kwabena Kyeremateng fra Ghana og om midtbanespilleren Jona-
than Canto Nielsen. Sidstnævnte får fem dage senere en flot debut og bliver en af 
målscorerne i 3-0 sejren over Brønshøj. Canto er debutant nr. otte siden opryknin-
gen til 2. division, Kwabena blev nogle kampe senere nr. ni.

uRO OG TRæNERSKIFTE I 
uNGSENIORTRuPPEN
Siden sæsonens start har de ældste ung-
domsspillere og de yngste seniorer været 
samlet i en såkaldt ungseniortrup (U21), 
hvorfra der skulle rekrutteres både til KFUM’s 
U19-hold og til andetholdet i serie 2, hvor 
målsætningen var oprykning til serie 1. For 
træningen stod Lasse Qvist (serie 2) og Jan 
Zirk, der samtidig havde status som såkaldt 
Head Coach i klubben. Imidlertid udeblev re-
sultaterne, så Jan Zirk besluttede at stoppe 
tidligt på sæsonen, og i midten af oktober 
tog klubben afsked med Lasse Qvist. Den 
tidligere førsteholdsspiller Glenn Lorentzen 
(serie 2) og Alexander Holmstrøm (U19) over-
tog de to hold resten af efteråret.

Sportschef Pierre Overgaard taler ved indviel-
sen af den ny kunstgræsbane. En overgang så 
et ud til, at sportschefen skulle stoppe i KFUM, 
men heldigvis blev han og bestyrelsen enige om 
grundlaget for, at Pierre fortsat varetager dette 
vigtige job.

KFUM’s stærke arbejds-
hold, Skovpavillonen i 
daglig tale, har stået 
for oprydningen af dette 
område bag ved klubhuset 
og ved siden af det gamle 
børnehus. Arealet skal 
fremover også bruges til 
parkeringspladser, for her 
er vi blevet endnu mere 
udfordret med de højere 
tilskuertal til kampene i 2. 
division.

Glenn Lorentzen fik ansvaret for serie 
2-holdet i de sidste kampe i efteråret.

ehogson.dk
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TINGSaMLING

Der indkaldes til Generalforsamling i KFUM’s Boldklub

TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR KL. 19.00

Dagsorden ifølge lovene.

Allan Markussen, formand.

Generalforsamling i KFuM’s boldklub

Der indkaldes til Tingsamling i klubhuset

TORSDAG DEN 28. JANUAR 2021 KL. 19.

Dagsorden ifølge Tingklubbens love.
Efter tingsamlingen serveres den sædvanlige spise, forloren skildpadde og 
derefter kaffe.

Vi ser gerne, at rigtig mange møder op denne aften, da præsidenten, Paul 
Jørn Larsen, har valgt at stoppe efter 20 år i præsidiet, heraf de sidste 10 år 
som præsident. Han er af den mening, at der skal nye og yngre kræfter ind 
i præsidiet. Børge Karlsen stopper ligeledes i præsidiet efter at have været 
med i fire år.

Kom og giv dem en værdig afsked.

Med venlig hilsen
Præsidiet

MERE uRO:  
SPORTSCHEFEN vILLE STOPPE, MEN BLEv aLLIGEvEL
Det kom først frem offentligt og for medlemmerne i slutningen af oktober, men 
allerede i slutningen af august havde sportschef Pierre Overgaard afleveret sin op-
sigelse til bestyrelsen. Uenighed om den sportslige udvikling og fordelingen af ar-
bejdsopgaver blev nævnt som de væsentligste grunde til bruddet – der dog blev 
helet i løbet af nogle dage efter hektisk mødeaktivitet i klubben.

Resultat: Pierre fortsætter som sportschef i hvert fald frem til sommeren 2023. Un-
der sportschefen sorterer alt det sportslige i KFUM, men det blev samtidig aftalt, 
at der fremover skal ske en bedre uddelegering af arbejdsopgaverne. Eksempelvis 
skal bestyrelsen også være mere opmærksom på at finde andre ressourcer, i og 
uden for bestyrelsen, til at løse bestemte opgaver, der ikke nødvendigvis skal lande 
på sportschefens bord. 

u19 RYKKER OP I DEN BEDSTE RæKKE 
Med en 5-1 sejr over Brøndby Strand i efterårets sidste kamp sikrede KFUM’s U19-
hold sig oprykning til ØST1 i foråret. Med den status, som vores klub har, er det den 
højeste række, holdet kan komme til at spille i under DBU Sjælland.

Sammen bygger vi 
profeSSionelt
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Ernst Petersen er KFuM’s æld-
ste medlem og fast gæst til alle 
førsteholdets hjemmekampe

Du kender nok Ernst, som kommer 
fast til alle førsteholdets hjemme-
kampe. Det går lidt langsomt med 
stokken, men hans blik fejler ikke 
noget.

Ernst Petersen meldte sig ind 
i KFUM i 1956 og er i dag 91 år, 
hvilket gør ham til KFUM’s æld-
ste medlem. Han har oplevet hele 
otte formænd i sine mange år som 
medlem.

Ernst kommer oprindeligt fra 
en lille flække i Nordjylland og 
flyttede til Roskilde, da han fik job 
som lærer på Skt. Josef Skole. Den unge 
nordjyde var dog ikke tilfreds med at bo 
i Roskilde, og derfor flyttede han med 
sin hustru, Kirsten, til Lejre i 1964.

Kirsten savnede dog Roskilde, så i 
1967 besluttede de at flytte til Bondero-
sevej, som ligger tæt ved KFUM.

Ernst var en alsidig fodboldspiller, 
som både har stået på mål og spillet i 
marken som wing.

Uden for grønsværen har Ernst Pe-
tersen bidraget til gavn for KFUM på 
mindst lige så mange forskellige områ-
der som på banen. Han har bl.a. siddet 
i bestyrelsen og også været medlem af 
Tingklubben i mange år.

INDSAMLINGER 
Når han har deltaget i arrangementer i 
klubregi, har han flere gange spontant 
startet indsamlinger til fordel for KFUM, 
og det er blevet til adskillelige tusinde 
kroner gennem tiden.

ERNST ER OGSÅ EN RIGTIG FESTABE
Til en oldboys afslutning, der blev holdt 
i brandvæsenets gymnastiksal, trop-
pede pludselig en vagabond op, som 
begyndte at spille på sin lirekasse. Bag 
vagabondkostumet gemte sig Ernst, der 
havde bygget en lirekasse af en gammel 
barnevogn og en indbygget båndopta-
ger.

Selv til sin 90 års fødselsdag fik den 
ikke for lidt. Her blev gæsterne hentet 
i en partybus, og til akkompagnement 
af Johnny Reimars stemme i højttalerne 
blev de kørt til Skomagerkroen, hvor 
den egentlige fest kunne starte.

Det er blot nogle få af hans mange fest-
lige påfund.

Hvis du trænger til en KFUM-anekdote 
eller -røverhistorie, så tag fat i Ernst næ-
ste gang, du ser ham på KFUM. Du kom-
mer ikke til at gå forgæves.

KS

Vagabonden bag lirekassen er altid
god for en anekdote fra vores klub

Tonny Larsen havde længe leget med 
tanken om en særlig støtteforening for 
KFUM’s førstehold, og da han fik grønt 
lys fra klubbens formand og sportschef, 
var det på et rigtigt belejligt tidspunkt.

Sportschef Pierre Overgaard fortæl-
ler nemlig, at grundet de manglende 
indtægter fra årets festival stod første-
holdet til nedskæringer i sit budget. Og 
vi taler om det mandskab, der for første 
gang i klubbens historie har gjort KFUM 
til en divisionsklub.

I stedet opererer man nu med et 
budget for truppen, der ligger nogen-
lunde på det samme som i sæsonen 
forinden. Og det skyldes altså, at Tonny 
Larsens idé så dagens lys i august, kort 
før turneringen med nogen forsinkelse 
fik lov at gå i gang.

- Fra starten væltede det ind med 
indmeldelser, og lige nu er 96 af de 100 
kort til Klub 100 solgt, fortæller Tonny, 
da vi tager en snak om projektet en no-
vember-aften på Lillevang.

Medlemsskabet koster 2000 kr. 

uden moms for private og 2000 plus 
moms for virksomheder. Det løber til 
udgangen af juni 2021, og i løbet af for-
året vil der blive taget stilling til, om til-
taget skal fortsætte.

Medlemmerne af Klub 100 får bl.a. 
gratis entré til sæsonens hjemmekam-
pe, hvortil kommer en række andre ar-
rangementer og fordele. Nogle af disse 
tiltag har dog måttet aflyses på grund af 
tidernes tilstand. Her kan bl.a. nævnes 
to spisninger før en kamp, hvor cheftræ-
ner Stefan Håkansson skulle fortælle om 
dagens opgør samt to billetter til én af 
Brøndbys kampe i Superligaen.

- Men desuden kan vi se, at med-
lemsskabet også giver en større kon-
taktflade og mere socialt liv omkring 
kampene, tilføjer Tonny Larsen.

Et godt eksempel på det så vi til den 
sidste hjemmekamp mod Avarta, hvor 
købmand Michael Møller havde sponso-
reret gløgg og æbleskiver til medlem-
merne af Klub 100.

Blandt dem, der benyttede sig af til-
buddet, blev der truk-
ket lod om en gigantisk 
plade chokolade. Som 
det kan ses på billedet 
andet steds i bladet, 
tilfaldt præmien Ernst 
Pedersen. Vi er spændt 
på at høre, hvornår ge-
vinsten er sat til livs!

Leon A.

Klub 100 – Tonnys idé, 
der er blevet en solid succes
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Kasper Steffensen, træner for år-
gang u6, er én af KFuM’s mange 
frivillige, som skal have kabalen 
til at gå op med fodbold, familie og 
arbejde
Familiefar med fuldtidsarbejde, som 
nogle gange må lægges, ikke i den nor-
male arbejdstid, men når det passer 
kunden - og så få det hele til at gå op i 
en højere enhed med en fritidstjans som 
træner for et hold meget livlige drenge 
og piger i femårsalderen.

Ikke alle kan få en sådan ligning til 
at gå op. Men i KFUM skal vi være glade 
for, at rigtigt mange påtager sig udfor-
dringen og bidrager til, at Lillevang bli-
ver ved med at være et attraktivt sted 
for alle os, der elsker legen med den 
runde kugle.

Kasper Steffensen har tre børn, to 
drenge og en pige, og drengene, Marius 
og August, spiller begge i KFUM. Marius 
for årgang U14 og August på U6, hvor 
han sammen med andre drenge og pi-

ger begyndte for halvandet år siden.

HYGGELIGT OG FORNØJELIGT
Dengang var det børneudviklingstræner 
Palle Olsen, som fik løbet den ny årgang 
i gang. Senere gav også Tommy Alles-
hauge et nap med, men så var det altså 
ved den tid, hvor drengene skulle have 
deres egen træner.

- Først tænkte jeg, at det havde jeg 
vist ikke rigtigt tid til. Men så gav jeg 
det alligevel en chance, da ingen andre 
meldte sig. Det har vist sig at være rig-
tigt hyggeligt og fornøjeligt, fortæller 
Kasper Steffensen.

Han har selv spillet fodbold i Osted, 
men kan ikke trække på nogen træner-
uddannelse. Til gengæld suger han flit-
tigt til sig fra trænerne på andre hold, 
bl.a. på et månedligt møde for børne-
trænerne i KFUM. Desuden anvender 
han opgaver og øvelser, som han finder 
på en særlig app fra DBU.

U6-årgangen har indtil for nogle uger si-
den trænet udendørs en gang om ugen, 
hvorefter træningen blev rykket inden-
dørs, så børnene nu træner hver lørdag 
i hallen på Hedegårdenes Skole.

- Når børn begynder at spille fodbold i 
den alder, er det hele bare leg. Hen ad 
vejen er vi så begyndt stille og roligt at 
bygge på, og nogle af dem er klar til at 
spille, kæmpe og løbe. Men nogle har 
også svært ved at fokusere i længere tid 
ad gangen, og så står de bare og kig-
ger ud ad vinduet eller løber til højre og 
venstre, mens de andre spiller videre. 
Og nogle kommer nærmest for hyggens 
skyld, mens andre virkelig viser, at de 
gerne vil lære noget, fortæller træneren.
I eftersommeren deltog KFUM’s U6-hold 
for første gang i et stævne.

- Det foregik i Vipperød, og det var 
en fed oplevelse for dem. De spillede tre 
gode kampe, hvoraf den ene endte uaf-
gjort, mens de tabte de to andre. Bag-
efter stod de så med deres medaljer og 
armene i vejret og var rigtigt stolte.

Kasper Steffensen havde prøvet at 
indskærpe de små før stævnet, at det 
gjaldt om at kalde på bolden og spille 
hinanden.

- Men det kneb så lidt med at om-
sætte teori til praksis, for meget af tiden 
stoppede de op for at se, hvor de andre 
var, og så gik spillet lidt i stå.

Med andre ord er der færdigheder, 
som skal finpudses, og i vinterens løb 
regner træneren med, at U6-holdet skal 
deltage i fire stævner indendørs.

I begyndelsen mødte seks-syv op til 
træning, i dag kommer der ofte dobbelt 
så mange. Derfor kører Kasper Steffen-
sen en del træning, hvor børnene for-

deles på tre stationer. Når det sker, er 
det nødvendigt lige at få fat på et par 
forældre, som kan give et nap med.

FLERE SKAL GIVE EN HÅND MED
- Fremover vil jeg også arbejde på at få 
mere variation ind i træningen, selv om 
børnene også er glade for gentagelser. 
Jeg tumler selv med planer om at tage 
et trænerkursus efter nytår, men hvis 
der fortsat kommer lige så mange eller 
endnu flere børn, og vi skal fortsætte 
med at bygge på, er det samtidigt nød-
vendigt at finde flere, som kan give en 
hånd med til træningen.

Når den kabale skal gå op i hver-
dagen, hvor der også indgår andre ele-
menter end fodbold, konstaterer Kasper 
Steffensen, ”at der ofte er tryk på”.

Til daglig arbejder han med salg og 
marketing hos bygge- og arkitektfirma-
et Lind & Risør, og indimellem foregår 
det uden for ”normal arbejdstid”, fordi 
møderne med potentielle købere nu en-
gang må lægges, når det passer kunder-
ne. Desuden har familien et sommerhus 
på Bornholm, som den gerne vil bruge, 
og så står Kasper Steffensen også for 
lidt administrativt arbejde hos U14-år-
gangen, hvor den ældste dreng spiller.

- Trænermæssigt synes jeg, at det er 
helt fint at begynde med de små. Der er 
ikke noget forventningspres overhove-
det, men det er fint, at man allerede nu 
kan se, hvorledes nogle af dem udvikler 
sig. Jeg føler selv, at jeg har noget, som 
jeg kan byde ind med, men om jeg så 
senere får tid og lyst til andre opgaver i 
klubben, det må tiden vise, slutter Kas-
per Steffensen.

Leon A.

Her står nogle 
og kigger ud ad 
vinduet, mens 
andre spiller, løber 
og kæmper på livet løs

Kasper Steffensen med 
seks glade fodbolddrenge

Gadstrup Bustrafik A/S
www.gadstrup-bustrafik.dk • 46 19 00 94
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De er blevet et af de faste indslag omkring kampene, 
når KFUM’s 2. divisionshold skal i aktion.

I begyndelsen var der mange, der undrede sig, li-
gesom de spurgte sig selv og de omkringstående, 
hvem de to drenge med de orange presse-veste og 
kameraet var, som gik rundt omkring banen og fo-
tograferede på livet løs.

Siden skulle stadig flere blive opmærksomme på, 
at vores fodboldklub har fået sin egen profil på 
den online-baserede netværkstjeneste Instagram, 
og at det er Eik Riis Egeskov og Elliott la Cour 
Grønlund, som står bag profilen.

De to drenge er aktive på KFUM’s U14-hold, og de 
går begge i 7. klasse på Hedegårdenes Skole. Da 
Corona i marts nærmede sig vores luftlag med 
stadig større hast, opstod idéen om en profil på 
Instagram. De havde nemlig set, hvorledes an-
dre klubber brugte denne platform. 27. marts 

var der ilddåb på KFUM’s 
profil, og det skete med en 
video, hvor Eik og Elliott 
præsenterede stadion.

- Der gik noget tid, før vi 
fik reaktioner på vores idé. 
Men det kom så, da klub-
bens formand ringede, ro-
ste os for initiativet og gav 
lov til at lancere profilen 
som KFUM’s officielle Insta-
gram-profil, fortæller Eik og 
Elliott.

De bruger rigtigt meget tid på projek-
tet, da de både møder op, stort set hver 
gang førsteholdstruppen træner, og til 
samtlige kampe, også på udebane. Ind-
til videre har de været heldige, at der 
ikke var sammenfald mellem opgørene 
i 2. division og de kampe, de selv skulle 
spille for KFUM.

- Vi synes, det er meget spændende at 
være en del af. Selvfølgelig kræver det, 
at du kan nogle ting med computeren, 
men på den anden side, så er det hel-
ler ikke raketvidenskab. Nogle af vores 
klassekammerater har spurgt, om de 
måtte være med, men vi synes, det er 
nok, at vi er to om det, lyder det videre.

NYE FØLGERE
Den dag, Finten talte med Eik og Elliott, 
havde KFUM’s profil på Instagram 461 
følgere, der kunne gå ind og se billeder, 
interview med spillere og trænere m.v.

- Der kommer løbende nye til, også folk 
fra andre klubber, folk der generelt føl-
ger med i 2. division og tidligere første-
holdsspillere. Det rykkede virkelig, da vi 
på et tidspunkt havde en konkurrence, 
hvor du kunne vinde ét af de nye KFUM-
halstørklæder, præsenteret af Luka Du-

mic. Så vi vil se, om vi ikke fremover 
kan lave mere af den slags.

Også når de er i marken, føler de sig 
rigtigt godt modtaget, og alle, der bli-
ver bedt, stiller gerne op til interview. 
Desuden har der heller ikke været pro-
blemer med at få lov til at arbejde om-
kring selve banen, når KFUM spillede på 
udebane.

Dog med en enkelt undtagelse, nemlig 
til lokalopgøret i Roskilde Idrætspark, 
hvor der gjaldt særligt strenge restrikti-
oner. FC Roskilde ville ikke give dem til-
ladelse til at arbejde, og da de alligevel 
kom ind på anlægget, blev de smidt ud 
af en dame med voldsomt sprogbrug og 
trusler om bødestraf, hvis hun så dem 
igen.

- Og vi havde sådan glædet os i hele 
ugen op til kampen, siger Eik og Elliott.

De fortæller også, hvordan de synes, 
KFUM skal reagere, hvis FC Roskilde vil 
have deres pressefolk ind til forårets 
kamp på Lillevang. Men det lader vi for-
blive en hemmelighed...

Leon A.

Drengene bag KFUM’s profil 
på INSTaGRaM

Eik (tv) og Elliott i aktion i Vanløse Idrætspark.

Foto: Jan Partoft, Roskilde Avis

Eik og Eliott følger 2. divisionsholdet i tykt og tyndt 
med kamera og computer
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Jeg har været inde og granske æl-
dre årgange af Finten for at belyse, 
at vi i perioden fra 1968 og frem 
har markeret KFuMs Boldklub på 
en meget flot måde.

Vi har haft mange spillere på udvalgte 
hold, og det vil jeg betegne som et stort 
arbejde, vi har lagt i klubben gennem 
mange år. At det så udmønter sig i, at 
rigtigt mange spillere har repræsenteret 
vores klub på bedste vis, skyldes ikke 
mindst, at vi har formået med dygtige 
trænere og ledere at få 
fremavlet den gejst, der 
skal til. TAK FOR DET 
TIL JER ALLE.

STÆVNER, KAMPE 
OG REJSER 
1968: Ole Lindholm 
Nielsen bliver klubbens 
første spiller, der udta-
ges til SBU’s udvalgte 
juniorhold. Unionsstæv-
net afvikles i Roskilde.

1969: KFUM-lands-
holdet var på en tur til 
Skotland. Her deltog 
Erik Clausen på se-
niorholdet derovre. På 
forbundets ynglinge-
landshold havde vi tre 
spillere med, målmand 

Kurt Madsen, angriberen Jens Leth og 
forsvareren Ole Lindholm Nielsen.

1970: Unionsstævne i Silkeborg, 
hvor KFUM havde Ole Meisner og Leif Ø. 
Larsen med på juniorholdet. På ynglin-
geholdet havde vi målmand Svend Niel-
sen med.

1971: KFUM’s ynglingelandshold 
spillede i Norge med fire KFUM’ere i 
truppen: Ole Meisner, Kim Kristiansen, 
Leif Ø. Larsen samt målmanden Erik 
Madsen.

Roskildes byhold spillede i Joensou 
i Finland, og her deltog Steen Jeppe-

sen, Jørgen Badstue, Willy Nielsen, Poul 
Rasmussen og Uffe Merrild. Ledere fra 
KFUM på denne tur var Mogens Rasmus-
sen og Kurt Skjoldby.

SBU’s hold spillede mod Småland og 
Fyn, her deltog Ole Meisner.

1972: Unionsstævne på Bornholm i 
pinsen, her deltog Uffe Jørgensen. Han 
var også udtaget til DBU’s juniorlejr i 
Vejle dette år, men blev syg under op-
holdet derovre.

Jan Sørensen debuterede som før-
steårs yngling på SBU’s hold, der samme 
år spillede i Småland .

1973: KFUMs ynglingelandshold var 
i Stavanger i Norge. Vi deltog med Car-
sten Nilsson, Jes Christoffersen og Jan 
Sørensen.

1974: KFUM’s ynglingelandshold 
deltog i et stævne i Siegburg i Tyskland. 
Her mødte vi for første gang det skotske 
KFUM-landshold i en kamp, der sluttede 
2 – 2. Vi havde Kurt Nielsen, Michael 
Kristiansen og Carsten Nilsson med på 
denne tur. Leif Post Jensen var med som 
træner, desuden deltog Kurt Skjoldby 
og Paul Jørn Larsen som ledere.

1975: KFUM-landskamp mod Skot-
land i Haderslev. Her deltog Henrik Niel-
sen, Michael Kristiansen, Kurt Nielsen 
og Mogens Henriksen. Træner Leif Jen-
sen og Paul Jørn Larsen leder.

Unionsstævne i Vejle, her deltog Bo 
Midtgård Jørgensen og Stig Sørensen.

1976 KFUM’s ynglingelandshold i 
Skotland. Vi havde Rene Jensen med på 
dette hold.

1977: KFUMs ynglingelandshold 
møder Sydslesvig og Vejle i et stævne 
i Juelsminde, her deltog Jimmy Hansen 
og Jacob Stephansen.

Samme år deltog vi med junior-
landsholdet i en turnering i Flensborg 
med Jens Henrik Petersen og Henrik 
Poulsen i truppen.

1978: SBU’s unionsstævne for junio-
rer i Vejle. Her var KFUM repræsenteret 
af Ejner Hansen –Jens Hansen (Causio) 
og Flemming Hjartved.

Flemming Hjartved blev samme år 
udtaget til unionsstævne for ynglinge.

KFUM’s ynglinge møder Skotland i 
Skjern i juli, remis som sædvanlig, Hen-
rik Thorsen og Michael Berg deltog her.

Juniorlandsholdet møder Sydslesvig 
i Haderslev. Vi vinder 2 - 0. Her deltog 
Jesper Christiansen, Ejner Hansen og 
Jens Hansen.

1979: SBU-unionsstævne, på junior-
holdet deltog Ejner Hansen og Flem-
ming Hjartved. Ynglingetruppen talte 
bl.a. Jens Hansen.

1980: Unionsstævne i Fjerritslev 
med KFUM’s Flemming Hjartved.

Samme år KFUM’s ynglingelands-
hold i Skotland med de lokale Flemming 
Hjartved, Jesper Christiansen, Finn Lohff 
Johansen og Ejner Hansen. Paul Jørn Lar-
sen var leder på denne tur. Vi vandt med 
hele 5 – 1 , første sejr i syv kampe, så 
skotterne hang virkelig med næbbet.

1983: Vi var igen i Skotland med 
ynglingene, blandt dem vores målmand 
Kenneth Petersen.

1988: Vi har Henrik Meizner med 
på SBU’s juniorhold ved unionsstævnet 
i Vejle.

Som I kan se, har der ikke rigtig 
været noget, siden unionsstævnerne 
er stoppet, og det samme unions- og 
landskampe i KFUM regi.

KFUM’ere på landshold 
og andre udvalgte hold gennem tiderne

Ole Lindholm (i midten) ved unionsstævnet i Roskilde Idræts-
park i 1968. Ole har siden bevaret kontakten til KFUM og kunne 
senest ses blandt tilskuerne til hjemmekampen mod Avarta.
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FREDERIK PÅ LANDSHOLDET
Men glædeligt, at KFUM i 2017 får sin 
første A-landsholdsspiller. Frederik Sø-
rensen, der repræsenterer 1. FC Köln på 
dette tidspunkt og er søn af Peter Søren-
sen, bliver skiftet ind i A-landskampen 
med Tyskland i Brøndby. Frederik spil-
lede som dreng i vores klub, og han har 
siden bevaret kontakten til KFUM. Hans 
navn figurerer på ét af bandeskiltene 
omkring opvisningsbanen.

Og også på det allerseneste har 
KFUM’s Boldklub Roskilde sendt spillere 

videre i systemet, som tiltrækker sig 
DBU’s opmærksomhed.

Således fik Massimo Grosso i okto-
ber sin debut på det danske U16-lands-
hold, pudsigt nok også mod Tyskland. 
Massimo spillede i KFUM indtil 2017, da 
han skiftede til Brøndby. Til daglig spil-
ler han i U17-ligaen for de blå-gule.
Som I kan se, har der været grøde i vo-
res dejlige klub gennem årene, og alt 
tyder heldigvis på, at det vil fortsætte.

PAUL JØRN LARSEN

1g9
v/Lars-Christian Brask 

1g9
v/Lars-Christian Brask 

REOS*turneringen for vores ældre hold 
blev en kortvarig affære. På grund af 
Coronaen måtte vi aflyse hele foråret.
Vi havde tre hold med i turneringen. De 
fik alle spillet her i efteråret, så det blev 
en turnering, hvor holdene kun mødtes 
en enkelt gang.

Vores suveræne hold i Grand Old 
Masters (GOM) fem mands fodbold 
vandt igen turneringen foran Røde 
Stjerne.

I syv-mands turneringen for Old 
Masters blev afslutningen hyper spæn-
dende, idet såvel Himmelev som Røde 
Stjerne lå til at vinde turneringen.

De mødte hinanden i sidste kamp 
i et sandt dram, som endte 2 – 2. Nu 

magede det sig således, at hvis KFUM 
så vandt den sidste kamp i Viby, ville vi 
på grund af resultatet i den anden kamp 
vinde rækken. Det lykkedes, og det var 
en flok glade spillere der kom hjem til 
Lillevang som vindere af turneringen.

Vores veteranhold er et ellers godt 
mandskab, men indimellem tager de sig 
nogle ordentlige blundere, og det be-
virkede, at de sluttede på en 8. plads i 
2020.

PAUL JØRN LARSEN

* REOS - står for RoskildeEgnens-
OldboysSammenslutning.

Gode resultater 
i REOS-turneringerne Der går sjældent en sæson, 

hvor der ikke er noget at fejre 
hos KFUM’s sejrrige veteraner.

KFUM-landsholdet, fotograferet i 1980 med bl.a. Flemming Hjartved, 
Finn Lohff Johansen, Ejner Hansen og Jesper Christiansen.

Støt vores sponsorer og annoncører 
- de støtter os!

Dem kunne vi ikke være foruden
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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, Eik Riis 
Egeskov, Elliott laCour Grønlund 
m.fl.

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

HJEMMEKaMPE I 
2. DIvISION I FORÅRET:
Lørdag d. 13. marts kl. 13.30:
KFUM - AB Tårnby

Lørdag d. 27. marts kl. 13.30: 
KFUM - Skovshoved

Lørdag d. 10. april kl. 13.30:
KFUM - Næstved

Lørdag d. 1. Maj kl. 13.30: 
KFUM - FC roskilde

Lørdag d. 15. maj kl. 13.30: 
KFUM - Slagelse

Mandag d. 24. maj (2. pinsedag) 
kl. 13.30: KFUM - Vanløse

Lørdag d. 5. juni kl. 15: 
KFUM - FA 2000

TILMELD DIG VORES 
NYHEDSBREV og få de 
lokale nyheder hver dag 
www.roskildeavis.dk
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Formandens klumme

vi nærmer os afslutningen på 
et, på mange måder, anderledes 
fodboldår.

Et år, der i altoverskyggende grad har 
stået i Corona-pandemiens tegn, og 
som siden marts har været mere eller 
mindre styret af de restriktioner, den 
har medført for alle mennesker i landet.

Vi har også i KFUM mærket følgerne 
af Corona med forsamlingsforbud, træ-
nings- og kampaflysninger, sygemeldin-
ger, karantæner og hjemmeisolation.

Det har været, og er fortsat, en ud-
fordring af navigere i regler, der indi-
mellem ændres fra dag til dag. En stor 
del af vores ledere, trænere og frivillige 
har været, og er, involveret i arbejdet 
med at begrænse smitterisikoen for os 
alle.

Og midt i hele Corona ”cirkusset” 
havde vi så også en historisk debut i 
2. division. En debut som startede lidt 
halvsløjt i Slagelse, men som siden hen 
har ført os rundt på Sjælland og til mod-
standerhold hjemme på Boresko Park til 
mange spændende og seværdige fod-
boldkampe. De har indtil videre kastet 
15 point af sig og gjort, at vi som op-
rykkere overvintrer på en øjeblikkelig 8. 
plads i 2. divisions pulje 2.

Det er på alle måder en GODKENDT 
præstation og et GODKENDT resultat.

Selvfølgelig var 0-1 nederlaget til 
”De Store Hunde” i Rådmandshaven 
ærgerligt, men der venter et nyt opgør 
mod ”hundene” hjemme på Boresko 
Park den 1. maj, hvor vi med lidt held 
kan have lagt Coronaen bag os og byde 
1000-1500 tilskuere velkommen til ”Sla-
get om Roskilde, part 2”.

Et anderledes år for KFUM har det 

også været, fordi vi for første gang i 50 
år IKKE har været på Roskilde Festival, 
der som bekendt blev aflyst med sam-
me pandemi som baggrund.

Det er selvfølgelig brandærgerligt 
og et kæmpe savn, både socialt og ikke 
mindst økonomisk for klubben, der på 
den måde gik glip af en nettoindtægt på 
lidt over 1 mio.

Vi har heldigvis været så snusfor-
nuftige og ”kedelige” at vi har lagt man-
ge penge til side til uforudsete begi-
venheder som denne festival-aflysning. 
Men uden at være sortseer må vi nok er-
kende, at en festival i 2021 mildest talt 
også er usikker, og går vi også næste år 
glip af en god mio. ja, så er reserverne 
ved at være brugt.

Men det er bare fodbold. Nu skal vi 
først og fremmest igennem Coronaen 
og SAMMEN videre på den anden side, 
så løser tingene sig nok.

Det er NU, at sammenholdet og fæl-
lesskabet er på prøve. Men med vores 
fælles KFUM-ånd er jeg ikke et sekund i 
tvivl om, at vI er nogle af dem, der kom-
mer bedst igennem og står stærkest, 
når verden igen går videre.

For VI er KFUM.

Venlig hilsen

Allan Markussen
Formand for KFUM’s Boldklub Roskilde
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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.  


