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Af Torben Mogensen

De københavnske fodboldklubber
har i mange år adskilt sig fra klubber-
ne i resten af landet ved at være fær-
re, men større end man ser det i det
øvrige land. Sådan er det fortsat, men
der er ved at blive ændret på det, ef-
ter at vi for nogle år siden løsnede op
for de stramme optagelsesbeting-
elser.
I dag kan man komme ind i KBU
med blot et enkelt hold og kan få
hjælp til at finde bane til kampene.
Det har ført til en kraftig udvidelse af
antallet af klubber, så vi nu nærmer
os 100, hvor vi i en lang årrække lå ret
konstant på 65. De ”gode gamle
klubber” findes stadig og mange har
det godt, men det er gået ud over de
mange seniorhold, som i dag er et
sjældent fænomen.
Tilsyneladende vil mange af de tidli-
gere lukkede sekundahold hellere
være ”herre i eget hus” end være et
nummer i rækken af de hold, der of-
te står sidst ved klubbernes egen for-
deling af faciliteter, midler m.m. Et
stykke af vejen er det nok klubbernes
egen skyld, når hele hold forsvinder
til en ny tilværelse som selvstændig
klub – de får nok for lidt opmærk-
somhed i klubberne til daglig og føler
ofte, at de bare betaler, mens det er
1.holdene, der tildeles midler.

Kære læser
Klubstrukturen under forandring.
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L E D E R

For KBU er det et større arbejde at
have alle disse meget små klubber: de
kræver tit lige så meget administrativ
opmærksomhed som betydeligt stør-
re klubber, og mange af dem eksiste-
rer kun en kort årrække, bl.a. fordi de
drives af enkelte nøglepersoner uden
yderligere ledere bagved til at assiste-
re eller tage over, når der skal afløses.
Det sker, at disse nye klubber vokser
sig større og bider sig fast, men det er
en klar undtagelse.
De nye, små klubber har som regel
nok at sætte sig ind i ved starten, men
de bør nok ofre det megen opmærk-
somhed relativt hurtigt at vokse sig
bare lidt større, så underlaget for en
mere varig eksistens bliver i orden.
Selvom omtalte et-holds klubber gi-
ver en del arbejde, skal de være vel-
komne i kredsen, ligesom de også
kan være udtryk for et friskt pust ind
i vor gamle organisation.
De gode, gamle klubber bør måske
omvendt spørge sig selv, om ikke der
i en bevarelse af de mange sekunda-
seniorhold ligger gemt en stor værdi
for klubberne i form af rekrutte-
ringspersoner med en årelang bag-
grund i klubben og – måske ikke
mindst – som personer, der med en
afslappet indstilling til resultater og
træning kan afbalancere det ofte hys-
teriske resultat-jageri på nogle af de
planer, hvor det ikke hører hjemme.
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Ø KO N O M I

Af Jan Kristensen

I disse dage forhandles der om ud-
møntningen af de 70 millio-
ner kroner, der er blevet afsat
i budgetforliget til renovering
af de Københavnske idræts-
anlæg. Et af de første initiati-
ver bliver at afsætte en pulje
til etablering af kunstgræsba-
ner samt totalrenovering af
græsbaner.
I ”Investeringsplan for de kø-
benhavnske idrætsanlæg”, der
blev fremlagt i foråret 2005,
anslår forvaltningen, at det i
snit koster 2,8 millioner kro-
ner, at oprette en kunstgræs-
bane og ca. 300.000 kr. for en
total renovering af en græsba-
ne. Det vil i alt koste ca. 56
millioner kroner, at etablere
20 kunstgræsbaner og ca. 42
millioner kroner for at gen-
oprette de 140 græsbaner.
Det vil give et samlet investe-
ringsbehov i omegnen af 100 millio-
ner kroner over de næste 10 år:
” I hele efterkrigstiden er der stort set
ikke foretaget en ordentlig og gen-
nemgribende renovering af vores
boldbaner. Vi taler om mere end 60
års intensiv slidtage. Det har sat sit
markante præg på vores baner – nog-
le er direkte farlige at spille på!. Vi har
set flere episoder, hvor folk er faldet
om med et brækket ben, når de har
spillet fodbold på vores baner, ude-
lukkende grundet banernes beskaf-
fenhed” fortæller Bjarne Fey (SF),
idrætspolitsk ordfører og fortsætter:
”Forudsætningen for at istandsætte

de nedslidte fodboldbaner er, at der
etableres erstatningsbaner. Det kan
der gøres ved at erstatte nuværende
grusbaner med kunstgræsbaner,
samt etablere nye, hvor der ikke er
grusbaner. Alene under KBU er der
ikke mindre end 96 klubber og

23.514 aktive. Dem kan vi ikke smide
af banen uden at tilbyde andre facili-
teter, så de kan fortsætte deres bold-

spil og foreningsliv. Dertil skal ligges
firmaidrætten og alle dem som spon-
tant dyrker fodbold på anlæggene”,
udtaler Bjarne Fey.
Ifølge Bjarne Fey kan det ikke gå hur-
tigt nok med at etablere kunstgræs-
baner. Først når de er etableret kan
man komme i gang med totalrenove-
ringen af græsbanerne. Kløvermar-
ken byder på et stort trekantsområde,
der pt. ligger ubenyttet hen og også i
Sundby Idrætspark, er der mulighe-
der:
” Det er op til de politiske drøftelser i
den kommende tid at finde ud af,
hvor vi skal starte og slutter henne.
Det er vigtigt, at vi nu hurtigt får sendt
et signal til  fodboldverden om, at det
ikke er et spørgsmål om de får en
kunstgræsbane og en totalrenovering
af deres græsbaner, men udelukkende
et spørgsmål om hvornår og med en
meget kort tidshorisont. Det er nu vi

skal slå til og vise foreningsverden, at
vi er klar til at sikre dem ordentlige
idrætsforhold” slutter Bjarne Fey.

Baggrund
Stort set alle græsbaner i Kø-
benhavn er stærkt nedslidte
og er kun nødtørftig renove-
ret i hele deres levetid – 50 –
75 år! På grund af manglen-
de banekapacitet er det næs-
ten umuligt at tage baner ud
og renovere dem grundlæg-
gende. En udvidelse af
kunstgræsbaner, der er god-
kendt til turneringsbrug, vil
kunne give denne ekstraka-
pacitet, det vil gøre muligt.
Derfor skal der investeres i
minimum fire kunstgræsba-
ner pr. år de kommende fem
år. Det vil bringe kapaciteten
af kunstgræsbaner op på ca.
24 og gøre det realistisk at
renovere Københavns kom-
munes 140 græsbaner over

en periode på 10 år!
Der er principielt ikke truffet beslut-
ning om bevillingerne for 2007, men
alle partier tilkendegav ved budget
2006, at der skal tilvejebringes midler
til at realisere Investeringsplanen for
de københavnske idrætsanlæg.

Håbet er lysegrønt! 
Nu sparkes der gang i den største indsats over for 
fodboldlivet i Københavns historie!

“Som en del af budgetfor-
liget for 2006 mellem S,
SF, R og K er det besluttet
at bruge mellem 14-20
millioner kroner til 3-4
kunstgræsbaner og total-
renovering af op til 10
græsbaner. Målet er –
over en periode på fem 
år – at etablere 20 nye
kunstgræsbaner og over
10 år at totalrenovere
140 græsbaner”.
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N Y T  F R A  K BU

KB vandt Junior DM...
Der var spænding lige til sidste runde og først efter denne, kunne
den samlede vinder kåres. Den flotte præstation blev skabt af...

KBs 1. Juniorhold der skulle have
mindst 1 point i den sidste hjemme-
kamp mod AaB, for selv at kunne si-
kre sig titlen.
Da kampen endte 1-1, efter en tæt og
spændende kamp, kunne KB’erne
strække armene vejret og fejre mes-
terskab og titel.
Her ses de glade vindere fra KB.
KBs Juniorer ønskes et stort tillykke
med titlen.

Slut med Divisionsfodbold på Østerbro Stadion

Traditionen tro spillede KBUs U/16
Unionshold den årlige by-kamp mod
Helsingborgs U/17 Unionshold.
Kampen blev spillet på Laröds

Idrottsplatts lidt uden for Helsing-
borg.
KBUs talentfulde hold vandt 3-2 ef-
ter en meget lige kamp, med højt

tempo og mange gode dueller.
KBUs målscorere var Kevin Bech-
mann Timm og Kristoffer Almstrup
med to mål.

KBUs hold bestod af
følgende:
Hvidovre: Lasse Krogh, Toke Svend-
sen, Thomas Petersen, Morten Waldo
KB: Niklas Jørgensen, Kaspar Chris-
tiansen, Kevin Bechmann Timm,
Thomas Christiansen, Kristoffer
Almstrup
B 93: Magnus Bank, Sebastian Clau-
sen, Patrick Andersen
B 1903: Deniz Karaman
HIK: Frederik B. Hansen

Bykamp ml. Helsingborgs U/17 og
Københavns U/16.

Af Jan Kristensen

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har truf-
fet beslutning om at godkende ændrede planer for
idrætsområdet på Østerbro. Det betyder at byggeriet af en
ny skøjte- og atletikhal på Østerbro, for de midler der op-
rindeligt var afsat til renovering af Østerbro Stadion, kan
sættes i gang. Det betyder desværre også, at den store reno-
vering af Østerbro Stadion ikke er lige om hjørnet, og at
Boldklubben Skjold og B.93 må henvises til at afvikle deres
divisionskampe andre steder i byen, da Østerbro Stadion ik-
ke er DBU godkendt.

Hen over sommeren var det meningen, at de lokale idræts-
foreninger, inkl. Boldklubben Skjold og B.93, skulle finde
fælles fodslag omkring renoveringen af Østerbro Stadion, så
de omkring 20 millioner kroner kunne komme flest mulige
brugere til gode. Men klubberne kunne ikke blive enige, og
derfor traf kommunen beslutningen om at kanalisere de al-
lerede tilsidesatte midler til stadionrenoveringen over til et
nyt multihalprojekt, der især tilgodeser skøjte- og atletik-
sporten.
Det er paradoksalt, at Danmarks tættest befolkede fodbol-
dområde – Østerbro – ikke længere er i stand til at tilbyde
forhold, der gør det muligt at spille divisionsfodbold.
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K L U B P O RT R Æ T

Af Niels Rasmussen

Skulle spillerne, på Danmarksserie-
holdet i Jægersborg Boldklub, få ner-
vøse trækninger og allergiske udslæt,
når de ser en bus – så forstår man det
godt. Deres liv som fodboldspillere
består mere af at køre i bus end at
more sig med fodboldene.
Omstruktureringen af Divisionerne,
som bl.a. førte 2. division øst og vest,
med deltagelse af nogle 2. hold fra di-
visionsklubberne med sig, betød og-
så, at der kun blev to Danmarksseri-
er.
Og så blev Jægersborg Boldklub taget
med bukserne nede.
- Det hele blev så vedtaget så hurtigt,
at vi ikke havde en jordisk chance for
at forberede os ordentlig eller over-
hovedet komme til at påvirke struk-
turen, siger Hans Henrik Køster fra
eliteudvalget og formanden Mogens
Carstensen fra bestyrelsen i Jægers-
borg Boldklub.
At klubben blev placeret i Vestræk-
ken lå lige som i kortene. Det var
klubbens tur til at tage en tørn med
lidt længere køreture. Men at man nu
pludselig skulle til at køre til Frede-
rikshavn og Aalborg, og en lang ræk-
ke andre jyske byer, var slet ikke med
i planlægningen.
- Både økonomisk og sportsligt har
det her påvirket os i uhyggelig grad,
siger de to ledere.
- Da spillerne så, at de skulle bruge
mange, mange timer på at komme
rundt i landet for at spille, var der ik-
ke færre end 12 spillere omkring før-
steholdet, som valgte at forlade klub-
ben, og på den økonomiske front er
vi også hårdt presset. Normalt har vi
et beløb, som vi kan bruge på at kræ-
se lidt for førsteholdsspillerne. Peng-
ene går til sociale arrangementer så-
som at spille paintball. Men nu bru-
ger truppen pengene på at få lidt
mad, når de er af sted. En tur til f.eks.

Frederikshavn medfører, at
spillerne møder i klubben kl.
06.30 og er tilbage kl. 23.00,
siger Hans Henrik Køster, der
kan fortælle at holdet har måt-
tet hente hjælp på både oldboys-
og veteranholdet.
- De betingelser er der ikke
mange, der har lyst til at leve
op til. Familiefædre synes ikke,
at de kan byde kone og børn at
bruge så mange timer i en weekend
på at dyrke sport. Så rent faktisk kan
vi aldrig stille det samme hold to
kampe i træk. Det har naturligvis på-
virket resultaterne, så vi ligger som
bundhold i rækken.
- Det nemmeste havde jo været at
trække holdet, men så var det gået ud
over hele seniorafdelingen, så den gik
ikke.
Da omstruktureringen blev vedtaget,
fastslog DBUs formand Allan Han-
sen, at det ikke måtte komme til at
belaste klubberne ekstraordinært.

- Men det rejsetilskud på
73.348 kr., som vi ”up front” får fra
DBU, slår slet ikke til, når vi 13 gange
skal over Storebælt. Det var mening-
en, at vi så selv skulle yde 41.000 kr.,
og når vi så lægger pengene fra DBU
til, skal der stadig skaffes et væsent-
ligt beløb. Heldigvis har vi en rigtig
god aftale med busselskabet Lyngby
Turist, så vi ikke bliver flået totalt.
Men hårdt er det. Totalt ligger rejse-
budgettet vel på ca. 170.000 kr., så vi
skal selv have omkring 100.000 kr. op

På langtur i
Danmarksserien

Optimisme – trods alt – hos Hans Henrik Køster og Mogens Carstensen.
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K L U B P O RT R Æ T

ad lommen. Fra DBUs side har man
bl.a. ikke taget højde for, at rejserne
er så lange, at busselskabet skal have
to chauffører knyttet til rejsen.
At Jægersborg må rykke ud af rækken
efter denne sæson synes helt oplagt
med den magre pointhøst indtil nu.
Men så let giver man nu ikke op i
klubben, som holder til på Gentofte
Stadion.
- Vi har før været i lignende situatio-
ner og alligevel klaret os. Vi tror at
vinterpausen vil gavne os. Vores nye
træner Thomas Gammelgaard har le-
veret et solidt stykke arbejde med vo-
res 2. hold og kan nok gøre det sam-
me med 1. holdet sammen med sin
assistent Lars Hammer, siger Hans
Henrik Køster.
- Og rykker vi ned – så rykker vi bare
lynhurtigt op igen.
Mange går ind på klubhjemmesider,
når de skal undersøge forskellige
ting. Og her får man sig en behagelig
overraskelse, når Jægersborg Bold-
klubs side popper op. Det er klasse og
kvalitet. Informationerne nærmest
vælter frem.

- Vi vil gerne have at folk lynhurtigt
kan finde ud af, hvem de skal kontak-
te, siger Hans Henrik Køster, der
sammen med sidens skaber Knud W.
Thomsen har leveret pragtværket.
Det er ikke bare på den front, at det
går godt i Jægersborg. Pigeafdelingen
vrimler med medlemmer – og deres
mødre er nu også begyndt at melde
sig ind, så Jægersborg nok snart kan
stille et kvindehold.
- Det gav jo nogle praktiske proble-
mer med omklædningsfaciliteter. De
er foreløbig klaret med nogle perso-
nalecontainere. Og måske bliver det
hele løst på en anden måde, hvis
Gentofte Stadion bygges totalt om,
siger Mogens Carstensen.
Det er meningen at alt det nuværen-
de byggeri ved stadion skal jævnes
med jorden, så der bliver plads til et
stadion med 4.000 siddepladser, en
skøjtehal, atletik, amerikansk fod-
bold og en god portion fodboldbaner
med dertil hørende omklædnings-
rum.
-  I princippet har vi ikke noget imod
at flytte. Men det skal i hvert fald væ-

re til lokaliteter, der er mindst lige så
gode, som dem vi har i dag.
Jægersborg Boldklub udmærker sig

ved, at mange gerne stiller op for at
give en hånd og nogle fødder med.
- Vi har det princip, at vi kun benyt-
ter voksne trænere. Her er ingen træ-
nere på 14-15 år. Så hellere børn på
venteliste, til vi kan magte opgaven,
siger Mogens Carstensen, der som et
af de få minusser i Jægersborg næv-
ner, at  man tabte hele ynglinge- og
juniorafdelingen på gulvet.
- Der sov vi i timen, erkender Hans
Henrik Køster.
På den sociale front er der liv og grø-
de i Jægersborg. Den tidligere ishoc-
keystjerne Zoltan Neumann – kaldet
Zoller – har overtaget driften af res-
tauranten, og nu spiser flere og flere i
klubben. Og til fællesarrangementer,
á la landskampe i TV, er der stuvende
fuldt.
Så hygger folk sig!.
Men de tager næppe bussen hjem -
nok må være nok !



10
K Ø B E N H A V N S K  F O D B O L D  N R . 6  2 0 0 5



11
K Ø B E N H A V N S K  F O D B O L D  N R . 6  2 0 0 5

B O R G M E S T E R B O L D

godt i den løbende turnering, at de
havde fået tilbuddet om at være med
i begivenheden på Rådhuspladsen.
De kunne formentlig have kørt rundt
med modstanderne, så det overhove-
det ikke havde været sjovt at se på el-
ler være med til, men de holdt pænt
igen, og så kom der en god portion
sjove kampe ud af det.
Det skal også siges til spillernes ros, at
det kun var ganske få bolde, der var i
nærheden af at ende ovre på Vester-
brogade. Filosofien med ”kroppen
ind over bolden” blev fulgt.

Af Niels Rasmussen

”De er skøre, de romere”, sagde gal-
lerne i tegneserien Asterix. Og de tu-
rister, som en søndag eftermiddag i
slutningen af oktober kom forbi
Rådhuspladsen, så ud som om de og-
så tænkte, at lokalbefolkningen vist
ikke havde det så godt i hovedet. At
de måske var gået i chok over, at vi
den dag gik væk fra sommertiden.
For løb de mærkelige mennesker ikke
rundt og spillede fodbold inde i stor
kasse med nogle bander og noget net.
Og så på asfalt.
Men det forhindrede nu ikke mange i
at stoppe op for at se, hvad det egent-
lig gik ud på, og mange så ud som om
de blev fanget af begivenheden.
Det var et propagandaindslag fra
KBU, som godt vil gøre noget mere
for fodbolden i København. Hvad
var så mere nærliggende end at invi-
tere de lokale politikere til at stille

hold, kort inden kommunevalget den
15. november.
Så venstrefolkene Søren Pind og
Martin Geertsen trak i sportstøjet
sammen med politiske modstandere
og gik i kamp med tre andre hold.
KBUs bestyrelse var også med, og ik-
ke for at fedte for nogen, men Diana
Andersen bankede altså en bold i
nettet i kategorien ”det kan ikke gø-
res bedre”.
Ikke overraskende blev stævnet vun-
det af et udvalgt hold 14-18-årige,
som i sæsonens løb havde gjort det så

Fodbold på 
asfalten

Et udsnit af den fodboldspillende Borgerrepræsentation.

De ”Røde” pressede Søren Pind til et kikset Venstre-spark. Diana Andersen hamrer bolden igennem Martin Geertsen.
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D E B AT

Af Niels Rasmussen

Statistikken taler sit tydelige sprog.
Når det gælder ungdomsfodbold
under KBU, så er det i overvældende
grad KB, der styrer og regerer og
skraber titler og mesterskaber til sig.
Men det kan altså godt lade sig gøre
at David ordner Goliath.
Som nu da Vanløses drengehold
vandt pokalfinalen mod netop nabo-
erne fra KB.
Under ledelse af Thomas Hansen, der
meget forståeligt kaldes ”Bornhol-
meren” selv om han har været 10 år
i København, vandt Vanløse helt su-
verænt dysten mod KB og understre-
gede, at der er et enormt potentiale i
holdet. Holdet havde ellers de største
problemer undervejs i pokalturne-
ringen i en kamp mod Frem, som
man dog endte med at vinde 4-3 ef-
ter en spændende kamp.
Men kan man vel at mærke få lov til
at holde sammen på de talentfulde
spillere ?. Der er travlhed på rygte-
børsen og klubnavne som Lyngby,
Brøndby, KB og Hvidovre svirrer
rundt i luften.
- Vi ved med sikkerhed, at vi mister
Morten Andersen. Han skulle under
alle omstændigheder på efterskole,
og så har det udviklet sig på den må-
de, at han skal gå på FC Midtjyllands
fodboldakademi. Det er foregået i
fuld forståelse med Mortens forældre
og FCM, siger Tonni Florang, som er
ungdomsformand i Vanløse IF.

- Af og til får vi også henvendelser fra
KB, som godt vil have en eller flere af
vore spillere, som de måske har set på
den fodboldskole, som klubben arran-
gerer. Det er selvfølgelig trist at skulle
miste en spiller, men under alle om-
stændigheder, er det i hvert fald rarest,
hvis vi får en direkte henvendelse, så vi
ved, hvad vi har at rette os efter, siger
Tonni Florang, der understreger, at
”fiskeriet” har foregået sådan i de 15
år, hvor han har været leder.
I vintermånederne er der vild gang i
klubskifterne. Og ikke mindst i ryg-
terne om klubskifterne.
I Lasse Horn råder Vanløse over et
endog meget stort talent, og tam-
tammen har gået på, at han allerede
var skiftet til KB.

- Men han løber da rundt derude og
træner med de andre drenge, så ind-
til videre er han hos os. Netop i disse
måneder oplever vi, at drengene både
træner hos os og så lige forsøger sig i
den eller de klubber, hvor de godt
kunne tænke sig at fortsætte karrie-
ren. Men der er mange ting, som er
afgørende i den forbindelse. Vi går al-
le og venter med spænding på, hvor-
dan vore hold bliver indplaceret i
turneringen 2006. Hvis vi får holdet i
den samme række, som den anden
klub også bliver placeret, er det op-
lagt at blive i klubben. Det er jo nor-
malt sjovere at være sammen med si-
ne skolekammerater, end at skulle
skifte til andre omgivelser, og mange
gange når vore spillere ikke engang at

Talenterne er efterstræbt

To Vanløsetalenter, Morten Andersen og Lasse Horn.
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D E B AT

melde sig ud, før  de er tilbage hos os,
siger Tonni Florang.
Det er også værd at bemærke, at man
godt kan komme frem i verden, selv
om man ikke nødvendigvis spiller i
en af de helt store divisionsklubber.
Fem af drengene hos Vanløse IF er
inde i varmen til KBUs hold.
Thomas Hansen har unægtelig opnå-
ede flotte resultater i de to år, han har
trænet Vanløses drengehold.
- Vi var også i pokalfinalen i fjor, men
dengang tabte vi 1-2 til B 93 med et
hold af mange 1.årsdrenge. Det hjalp
naturligvis, at de fik et ekstra år på
bagen, og så fik vi lige den smule spil-
lertilgang, som vi havde brug for. I
mange kampe kunne vi nu gå over til
at være de styrende, fordi vi havde en
bedre fysik, siger Thomas Hansen,
der kunne opleve at turneringskam-
pen mod KB, gav et helt andet resul-
tatet end pokalfinalen.
- Vi havde virkelig styr på kampen,
men jeg havde advaret drengene om,
at de skulle være dybt koncentreret
hele tiden. Det gik imidlertid galt, så

vi tabte med 3-6 efter en forholdsvis
lige 1. halvleg, siger han.
Han har selv valgt at forlade Vanløse
til fordel for et trænerjob i Lyngby.
- Jeg synes, at jeg er nået dertil, hvor
jeg ikke har så meget at give. Nu skal
drengene have noget ny inspiration

fra en anden træner, siger Thomas
Hansen, der glæder sig til at skulle til
en klub med noget bedre banefor-
hold end grønsværen lige ud for Van-
løses tribune. At kalde den knoldet er
en litterær underdrivelse..

Efterstræbte Vanløse-talenter.
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N Y T  F R A  K BU

Hvem skal dømme klub-
bens kampe i Lilleput, 
Piger, Miniput og Mikroput.
Har du tænkt på det?
KBU tilbyder ”Kamplederkursus” til alle vore
klubber.

Kamplederkursus koster klubben Kr. 1500.- for max. 20 personer.
Hver deltager modtager følgende:
1 stk. fløjte
1 stk. kampleder sweat-shirt eller lign.
1 sæt. gule/røde kort

Kurset holdes i klubben, dog skal der være min. 10 deltagere.
Kurset varer 3 timer.

Formål: At skabe forudsætninger for at kunne afvikle fodboldkampe,
under skyldig hensyn til spillere, fodboldloven og 
propositionerne.

Indhold: Kamplederens rolle.
Børns udvikling og fodboldverden.
Kamplederens virkemidler, placering og markeringer.
Fodboldloven, udvalgte områder.
Holdning og væremåde Spiller/træner og forældre 
adfærd – cases.
Dommeruddannelsen.

Hvis du ønsker at hører mere, kontakt KBU, Leif Wettendorff
Tlf. nr. 3915 9204 direkte eller på email: lwet@kbu.dbu.dk

Ole Christensen, mange-
årig formand for Bold-

klubbens Stefan, blev den 21. okto-
ber hædret med tildelingen af
DBUs sølvnål for Ole’s utrættelige
indsats for sin klub igennem 30 år.
Nålen blev overrakt ifm. klubbens
60 års jubilæumsreception.

Tårnby kommune beslut-
tede i september måned, at

afsætte penge til at etablering af
tre generation-3-kunstgræsbaner.
Banerne skal ligge på John Tra-
nums Alle, Tårnby Stadion og på
Vestamager. Arbejdet påbegyndes
sommer 2006.

DBU har inddelt
de 24 hold til

forårets kvalifika-
tionsrække. De 
københavnske
klubber kom alle i
Pulje 1.

PPuulljjee  11::
Skovshoved IF
Allerød FK
Virum-Sorgenfri
Lyngby BK
Elite 3000 Helsingør
AB
B 1903
Dragør

DBU har
foretaget pulje-

inddeling til Kvinde
DS 2006. De køben-
havnske hold kom
alle i Pulje 1.

PPuulljjee  11::
FC Damsø
Tårnby BK
BK Skjold
Skovlunde IF
B 73 Slagelse
Brøndby IF

Blandt de 9 nominerede
klubber har DBUs Pige-

gruppe valgt FC Skanderborg som
Årets pigeklub 2005. Det var 11.
gang hædren blev uddelt. KBUs re-
præsentant var Dragør Boldklub.
Resten læses igennem i weekenden,
du får besked mandag morgen.
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OV E R B Y G N I N G

Af Niels Rasmussen

Endnu et fodboldsamarbejde har set
dagens lys på Amager.
Hele 8 Amagerklubber er gået sammen
om at skabe et slagkraftigt fundament
for overbygningen, som i første om-
gang har fået navnet ”Amager”. Klub-
berne er: B1908, Dragør, Fremad Ama-
ger, Kastrup, KFB, Sundby, Tårnby og
Hekla. Den tidligere Kastrupspiller og
træner for Kastrup, Tårnby og Dragør,
Søren Mortensen er blevet udpeget til
koordinator og tovholder på det nye
overbygnings-projekt. Han blev invol-
veret i projektet, efter at Fremad Ama-
ger og Kastrup Boldklub tidligere på
året havde haft de første uforpligtende
samtaler, hvilket i øvrigt førte til intern
uro i Amager Uniteds bestyrelse, og
endte med at Gorm Thorius, daværen-
de formand for Kastrup Boldklub, efter
ekstraordinær generalforsamling i
klubben trådte tilbage.
Målet er at samle fodboldklubberne på
Amager om et fælleshold, der på længe-
re sigt skal kunne hamle op med FCK
og Brøndby i Superligaen. Et nyt sta-
dion, opført i Ørestaden, er også på øn-
skelisten.
Forbilledet er netop FCK, der har mar-

keret sig ved, at det sportslige hænger sam-
men med en sund økonomi. Planen er at
benytte sig af Fremad Amagers licens, som
er bedst placerede hold af de involverede
parter. Der satses på et bredt samarbejde
på hele øen med en bæredygtig økonomi,
som ingen af klubberne er tvunget til at
skyde penge i.
Optimismen er stor i klubberne, og en vig-
tig faktor for hele projektet, er at Fremad
Amager er gået ind i planerne som loko-
motiv. Søren Mortensen skal i kommende
tid forsøge, at skabe kontakter til mulige
sponsorerer og medier frem til 2007, end-
videre forsøge at drage erfaringer fra an-
dre overbygninger i dansk fodbold. At
projektet også involverer hele tre kommu-
ner – Dragør, København og Tårnby – gør
ikke opgaven mindre interessant.
Første skridt er allerede taget, da Amager
til turneringen 2006 har tilmeldt et fælles
ynglingehold – en U18-overbygning eller
et ”forum” som man kalder det på Amager
af klubbernes ynglingehold.
Projektet omkring ”Øens Hold” hindres
en del af at der på Amager allerede findes
Amager United, som er en sammenslut-
ning af Tårnbys og Kastrups bedste mand-
skaber.
På et tidspunkt talte Jan Amtrup – man-

PLÆHN

den der i overvældende grad tegner
Amager United på lederplan, som 
direktør for sammenslutningen – om
at han var i gang med et projekt, der
hed ”Hele Amagers Fodboldhold”.
I et interview med journalist Jacob
Schneider fra Amager Bladet i slut-
ningen af september, sagde Jan Am-
trup, at en udvidelse af Amager United
med Fremad Amager godt kunne være
en realitet.
- Overbygninger ender sjældent godt,
hvis der er flere end to klubber involve-
ret. Nu har Amager United overstået
sin fødsel, og vi kan gå endnu videre.
Men der skal mange penge til. Jeg tror,
at vi skal have en aktiekapital på 10
millioner og 15 millioner i sponsor-
penge. De penge kan jeg godt skaffe,
sagde Jan Amtrup til Amager Bladet.
På overbygningssiden har FC Køben-
havn (B 1903 og KB), Kolding FC (Kol-
ding Boldklub og Kolding IF), FC
Midtjylland (Ikast og Herning Frem-
ad), Nykøbing Falster Alliancen (B
1901 og B 1921) klaret sig særdeles
pænt og for nogens vedkommende di-
rekte strålende.
En total fiasko var FC Nordjylland, der
blev tvangsnedrykket til serie 6.
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Ø KO N O M I

Af Jan Kristensen

Nedlæggelsen af Københavns
Idrætsanlæg (KI), der indtil i som-
mer drev kommunens idrætsanlæg,
har afsløret et større rod i den selvej-
ende institutions regnskaber og et
merforbrug på 15-18 mio. kr.
Kulturborgmester Martin Geersen
(V) undrer sig over, hvordan rodet
er opstået. Københavns Kommune
vil derfor hyre et eksternt firma til
at afslutte KI’s halvårsregnskab for
2005 og gennemgå økonomien.
Politikerne frygter, at der dukker
flere ubehagelige overraskelser op.

Ud over et uafsluttet byggeregn-
skab for skaterhallen i Kgs. Engha-
ve fremgår det, at KI har flere år
gamle ubetalte el-regninger liggen-
de. KI kom ud af 2004 med et
underskud på otte mio. kr. og i
2005 har man budgetteret med fle-
re penge end driftsrammen fra
Kommunen.
Når Kommunens egne jurister og det
eksterne firma er færdige med gen-
nemgangen af KI’s økonomi, vil poli-
tikerne vurdere, om der kan placeres
et ansvar for den manglende styring
hos KI’s tidligere ledelse.
Bjarne Fey (SF) peger på, at KI har

skåret i vedligeholdelsen på idræts-
anlæggene i 2003 og 2004 samtidig
med, at kommunen øgede bevilling-
en med to gange 10 mio. kr.
»KI har fået penge til vedligeholdelse,
men brugt dem på andre ting,« kon-
staterer han
Afsløringen kommer selvfølgelig
ubelejligt, netop som Københavns
Kommune står overfor at ville give
klubberne yderligere medindflydelse
via selvstyrende brugerbestyrelser på
de enkelte idrætsanlæg.
.

Rod i økonomien hos
Københavns Idrætsanlæg
En gennemgang af Københavns Idrætsanlægs økonomi har
afsløret et merforbrug på 15-18 mio. kr. 



20
K Ø B E N H A V N S K  F O D B O L D  N R . 6  2 0 0 5

F O R M A N D S VA L G

Af Niels Rasmussen

Kaptajnen går fra borde. Efter mange
år som formand for KBU trækker
Torben Mogensen sig på det kom-
mende årsmøde tilbage for at kon-
centrere sig om posten som kasserer i
DBU.
Foreløbig er det kun KBUs næstfor-
mand Henrik Ravnild, der har meldt
sig som kandidat til at træde i Torben
Mogensens fodspor.
- Det står klart, at ingen andre fra be-
styrelsen har meldt sig som kandidat.
Så kan der jo på selve dagen melde sig
en kandidat, men det tager vi så der-
fra, siger Henrik Ravnild.
Da han blive bedt om at gennemgå
sin egen karriere som spiller i barn-
domsklubben Union – som han blev
meldt ind i som 6-årig i 1960 – er
svaret kort og præcist.
”Jeg havde ikke nogen”.
- Mit talent var ikke særligt stort. Jeg
kom der for kammeratskabet, for
glæden ved at spille fodbold på mit
niveau og for det sociale. Som 24-årig
skulle jeg opereres for en meniskska-
de, og da lægen kiggede efter kunne
han fortælle mig, at jeg også havde en
korsbåndsskade. Så var det i hvert
fald helt slut med seriøs fodbold. Se-
nere i livet har jeg dog spillet hygge-
fodbold, og nu folder jeg mig ud på
Unions mastershold, siger Henrik
Ravnild, der i årenes løb også har haft
glæde af at stå på ski, spille tennis og
af at spille håndbold.
Henrik Ravnild kom tidligt ind i le-
derarbejdet i sin klub via dannelsen
af Unions Venner. Det gav blod på
noget bestyrelsesarbejde, og han blev
som 23-årig formand for klubben, da
han afløste den siddende formand,
som flyttede til Tyskland.
Henrik Ravnild kom også i Brøns-
høj-Husum forenede Sportsklubber,
hvor han kom ind i arbejdet med fol-
keoplysningsloven via SF-borgmeste-

ren Tom Ahlberg, og han blev invite-
ret til at fortælle om loven på et mø-
de i KBU.
Så var han inde i varmen.
I 1991 kom han ind i KBUs besty-
relse, og det blev lynhurtigt til en
plads i DBUs bestyrelse, fordi Torben
Mogensen blev valgt som kasserer i
DBU, så der var en ledig KBU-plads.
- Jeg har det som blommen i et æg i
DBU. Jeg er med i disciplinærudval-
get og kontraktspillerudvalget, og det
passer mig fint, siger Henrik Ravnild,
der er uddannet jurist.
Umiddelbart har han ikke den for-
kromede plan for sit formandsvirke.
- Men jeg er omstillingsparat. Der ar-
bejdes i DBU-regi på at undersøge
strukturen i dansk fodbold, og jeg
kan godt forestille mig, at grænserne
mellem unionerne blødes op. SBU er
ikke meget for, at vi overtager nogle
af deres klubber, men det ville måske

ændre sig, hvis man spurgte klubber-
ne direkte. Under alle omstændighe-
der er jeg sikker på, at der vil være be-
hov for at have noget organisation i
København. Jeg har lige været i Ka-
sakhstan med DBU. Der skulle de lo-
kale spillere på busture i seks timer.
Var rejsen længere, måtte de godt ta-
ge toget. I København kan vi i det
mindste glæde os over de korte af-
stande, siger Henrik Ravnild.
Arbejdet i KBU og DBU tager vel op
mod 20 timer om ugen.
- Nu er jeg blevet mig selv rent øko-
nomisk, jeg er flyttet arbejdsmæssigt
fra city til Frederikssundsvej. Det
betyder, at jeg sparer en time hver
dag og at jeg kan lave meget af mit
fodboldarbejde på kontoret i løbet
af dagen, slår formandskandidaten
fast.
Samtalen med Henrik sluttede med
at skrivekarlen stillede 5 spørgsmål.

Klar til omstilling
Den nye formandskandidat tror på øget turneringssamarbejde
unionerne imellem.

Fremtidsudsigter?: Henrik Ravnild laver tunnel på Idrætsborgmester Martin Geertsen.
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F O R M A N D S VA L G

“Samtidig med formands-
valget er der kommet nyt
styre på Københavns Råd-
hus, hvordan vil du så
påvirke Københavns Kom-
mune til at forbedre de
meget pauvre fodbold-
faciliteter?”
I forbindelse med det netop overstå-
ede kommunalbestyrelsesvalg og ik-
ke mindst valg af ny overborgmester
stod det i hele valgkampen klart, at
samtlige kulturinteresserede nær-
mest stod i kø for at fortælle, hvor
nedslidte anlæggene er og hvor
mange penge man var villige til at
bruge i de kommende år. Selv et stort
antal kunstgræsbaner kom i spil i de
sidste dage inden valget. Personligt
har jeg haft dialog med flere af kan-
didaterne og jeg har da også haft den
glæde sammen med DBU’s formand
Allan Hansen at holde et formøde
med Ritt Bjerregaard, hvor jeg fik
lejlighed til at fortælle hende om mit
syn på den københavnske idræt,
dens muligheder og dens begræns-
ninger.
Når Ritt og de øvrigt kommunalbe-
styrelsesmedlemmer har indtaget de-
res pladser i starten af 2006, er det
min opgave at fastholde politikerne
på alle deres festtaler. Det bliver
spændende, men efter deres eget ud-
sagn, bliver det jo en ”nem” opgave,
som jeg og resten af bestyrelsen helt
sikkert skal bruge mange kræfter på i
de kommende år.
Når vi så har fået baneforholdene
på plads, skal vi sikre, at vore børn
og unge får mulighed for at få tid på
anlæggene. Fordelingen af tid vil
fremover ske i samarbejde med Kø-
benhavns Kommune. Det gode
samarbejde KBU alle dage har haft
med KI kan helt sikkert fortsætte
nu hvor Kultur/Fritidssekretariatet
skal sidde for bordenden. I den for-
bindelse så jeg meget gerne, at
græsbanerne under Vej & Park kom
ind under samme paraply som
resten af boldbanerne. Væsentligst
er dog, at alle baner får den samme
pleje, vertikalskæring, dræning,
gødskning m.v. Det vil jeg arbejde
på.

“Hvordan stiller du dig til
DBU’s holdningskatalog for
Børnefodbold, og hvordan
vil du arbejde for gennem-
førelsen af dette i KBU-
regi?”
Børnene skal spille fodbold for spil-
lets skyld og ikke for en endelig slut-
stillings skyld. Jeg bakker helt og
fuldt op omkring DBU’s holdnings-
katalog og jeg vil arbejde for, at det
indbygges i KBU’s officielle medde-
lelser til klubber, spillere og ikke
mindst forældre. I forhold til foræl-
drene har vi alle en kæmpe opgave.
Det er sørgeligt at sige det, men
mange forældre har behov for et kur-
sus i almindelig god opførsel, når de-
res børn spiller. Det er synd for bør-
nene, modstanderne og dommerne,
når forældre til 8 – 12-årige står på
sidelinien eller bag modstandernes
målmand og ter sig som gadedrenge.
Det er et punkt jeg gerne ser vold-
somt bearbejdet i de kommende år.

“Hvordan ser du på Pige/
Kvindefodbold i KBU-regi,
organisatorisk og sports-
ligt?”
Pige – og kvindefodbold har jeg ikke
den store forstand på. Man skal jo
være ærlig engang imellem. Derfor
har bestyrelsen medlemmer, der har
indsigt og brænder for dette emne.
Til dem vil jeg lytte og sammen med
den øvrige bestyrelse træffe de be-
slutninger, der er nødvendige. Der-
med ikke sagt, at jeg vil nedpriorite-
re. Jeg håber virkelig, at de store til-
gang af piger fortsætter, at vi kan
fastholde pigerne når de bliver ældre,
for jeg ved da fra min egen klub, at
det giver god ånd i en klub, hvor der
også er piger, store som små.

“Hvorledes forestiller du
dig, at KBU i særdeleshed
og dansk fodbold generelt
ser ud om 5 år. Både på det
politiske og det administra-
tive niveau?”
Bestyrelserne i DBU og KBU arbej-
der i øjeblikket med fremtiden.
Hvordan skal fodboldkortet se ud i
fremtiden? Skal der laves om på be-

styrelserne? Skal unionsgrænserne
nedlægges. Jeg har ikke svaret. Arbej-
det er i gang og delresultaterne vil bli-
ve drøftet i KBU’s bestyrelse, og når
det direkte vedrører de københavnske
klubber, vil de naturligvis blive me-
dinddraget på god demokratisk vis.
En ting er alle enige om. Nærheds-
princippet må vi ikke gå på kompro-
mis med. Derfor kan det godt være, at
turneringsstrukturen i det storkøben-
havnske område kan ændres til fordel
for klubberne, så det arbejdes der vi-
dere på. KBU’s bestyrelse skal også i
løbet af 2006 endeligt beslutte hvilke
kerneopgaver vores administration
skal beskæftige sig med. Ønskerne og
udfordringerne er store, men da det jo
i sidste ende er klubberne der skal be-
tale, er det også dem der skal være
med til at beslutte, hvad vej vinden
skal blæse.

“Hvad er dine overordnede
mål for københavnsk fod-
bold på kort og på lang
sigt?”
For mig som ny formand vil det være
magtpåliggende at sikre, at KBU’s re-
præsentanter er involveret i samtlige
beslutninger, der træffes i fodbold-
Danmark og hvor KBU’s klubber har
interesser. Det være sig i udvalg under
DBU/FLU eller i kommunalt regi. Ik-
ke nødvendigvis alene bestyrelsens
medlemmer, men i videst muligt om-
fang ved at medinddrage viden fra le-
derne i vore mere end 9o klubber
under KBU. De ved hvor skoen tryk-
ker og kan bidrage med stor viden til
en fortsat udvikling af fodbolden i
København.
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Hvorfor tage uddannelsen
Udfordringerne er i dag store for mange fodboldklubber, og der stilles stadig større krav til fodboldledere fra alle sider – spil-
lere, sponsorer, presse, tilskuere, medlemmer, fans, trænere, samarbejdspartnere, bestyrelse og mange flere.
Det bevirker, at fodboldledere står med helt nye udfordringer og krav om at mestre andre færdigheder. Derfor tilbyder Han-
delshøjskolecentret, Københavns Boldspil-Union (KBU) og Bornholms Boldspil-Union (BBU) i samarbejde med Dansk
Boldspil Union (DBU) en Diplomuddannelse i Ledelse for fodboldledere.
Uddannelsen er den første af sin art i Danmark og har det overordnede mål at styrke de enkelte fodboldlederes personlige,
fodboldfaglige og ledelsesmæssige udvikling således, at de står bedre rustet til at møde morgendagens udfordringer og træf-
fe beslutninger ud fra et strategisk og professionelt grundlag.

Uddannelsens udbytte
Efter deltagelse på uddannelsen forventes det, at deltageren:
• kan overskue fodboldverdenens organisatoriske og kulturelle sammenhæng og opbygning 
• forstår at anvende de menneskelige og økonomiske ressourcer, der er tilstede i klubben 
• kan iværksætte, lede og stimulere såvel udviklings- som driftsprocesser 
• har etableret et udviklingsorienteret netværk på tværs af organisatoriske og kulturelle grænser  
• har udviklet det personlige lederskab og fået øget indsigt i egne såvel som andres potentialer 
• har tilegnet sig øget handlingskompetence til at agere som strategisk fodboldleder 

Hvem kan deltage
Uddannelsen henvender sig til fodboldledere på alle niveauer, som til dagligt har med ledelsesmæssige opgaver at gøre, og
som har lyst til at udvikle sine kompetencer. Se mere om adgangskrav på www.handelshojskolecentret.dk.

Forventninger og krav til deltagerne
Det forventes, at deltagerne med stor nysgerrighed og engagement er villige til at investere den nødvendige tid i uddannelsen
således, at udbyttet bliver maksimalt - i forhold til deltageren selv, de øvrige holddeltagere og den klub, de repræsenterer.
Den enkelte skal være indstillet på at være åben og at arbejde konstruktivt og målrettet i forløbet.

Uddannelsens indhold
Diplomuddannelsen i Ledelse er et kompetencegivende forløb, som giver 60 ECTS points ved bestået eksamen.

Uddannelsen består af 6 moduler henholdsvis: 

Hvert modul har i gennemsnit 36 lektioner samt 5 timers netstøttet vejledning pr. studerende. På de enkelte moduler orga-
niserer deltagerne sig i team med  4-5 deltagere, når der skal løses opgaver og projekter.
Uddannelsen er tilrettelagt, så der veksles mellem forskellige typer for undervisning og vejledning - blended learning, hvor
der varieres mellem undervisning med fremmøde, netundervisning, udenlandsophold samt netstøttet vejledning.

Uddannelsens afvikling
Diplomuddannelsen i Ledelse for fodboldledere er bygget op således, at den kan gennemføres på 3 år, det vil sige med et
modul pr. semester. Heraf gennemføres 3 ud af 6 moduler i henholdsvis London, Madrid og Milano.

Hvad koster det
Uddannelsen koster ca. 45.000 kr. - en pris der indeholder rejser, ophold, mad samt undervisning.
DBU støtter uddannelsen økonomisk, og desuden er der yderligere mulighed for at opnå refusion samt et mindre tilskud pr.
år pr. deltager. For yderligere oplysninger omkring støtte og refusionsordninger kontakt: Tom Jensen på tlf. 20 28 99 67 el-
ler Kim Bjelstrand på tlf. 40 27 80 60.

Tilmelding
Ansøgningsskema og ansøgningsfrist kan findes på www.handelshojskolecentret.dk, eller ved henvendelse til studiesekretær
Pia Plambæk på tlf. 58 555 100 eller mail pia@uc.dk.

Diplomuddannelse i ledelse 
– for fodboldledere

DDeett  ppeerrssoonnlliiggee  lleeddeerrsskkaabb
LLeeddeellssee  oogg  mmeeddaarrbbeejjddeerree
LLeeddeellssee  oogg  oorrggaanniissaattiioonn

LLeeddeellssee  oogg  ccooaacchhiinngg
TTeeaamm--  oogg  nneettvvæærrkksslleeddeellssee

3 obligatoriske moduler 2 valgfag Afgangsprojekt

VVaallggffrriitt  eemmnnee
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Det har været et pragtfuldt liv
”Lille Salle” har haft et enormt udbytte af legen med den lille
runde og mindes de fantastiske søndag formiddage i Sundby
Idrætspark.

Af Niels Rasmussen

Jørgen Salomonsen – kendt som ”Lil-
le Salle” fordi far Henry er ”Salle” –
nåede kun en enkelt kamp som ind-
skiftningsspiller på det danske U-
landshold. Det var i 1974 i Holstebro
mod Finland. Det blev også til reser-
vetjanser ude mod Belgien og Fin-
land. Men når han taler om sin tid
som fodboldspiller, er der så meget
glød i stemmen, at det er lige før man
tror, at han har været med i en VM-
finale.
- Jeg har jo haft en pragtfuld tid.
Hvor har der været mange herlige ti-
mer. Bedst af alt var pokalfinalen
mod Vejle i 1972, selv om vi tabte 0-
2. Men det var stort, at vi kvalificere-
de os til finalen, og det var en fantas-
tisk oplevelse alligevel at komme
med i Europa Cup-turneringen og
spille i Albanien. Vi kom ned til et
land, hvor lyset gik ud ved ankom-
sten, fordi der skulle være militærø-
velse. Næste eftermiddag stod banen
under vand. For at tegne stregerne op
blev der brugt læsket kalk. Det betød,
at flere af vore spillere måtte på ska-
destuen, efter nærkontakt med kal-
ken. Vi fik 0-0 dernede, men røg ud
med 1-1 hjemme, siger ”Lille Salle”.
Det hele begyndte egentlig hjemme

på gaden, hvor de små drenge spille-
de med en træklods. Det lyder som
attenhundredehvidkål, men sådan
var Danmark skruet sammen for ca.
50 år siden.
- Eller også fik vi fat i en tennisbold.
Den var svær at styre, men det var
godt for teknikken. Vi trænede jo
kun to gange om ugen, så vi fandt
selv på at spille masser af kampe. Min
far spillede inde i B 93, men han skif-
tede til Fremad Amager og havde si-
ne sidste sæsoner på topniveau der.
Undervejs i min karriere har min far
betydet fantastisk meget for mig. Det
kan være en ulempe, når forældrene
blander sig så meget, men jeg har nu
ikke noget at klage over, og min far
følger stadig mine kampe – selv om
det nu er på Mastersholdet, siger Jør-
gen Salomonsen.
I ungdomsårene gik det ham godt.
Fremad Amager vandt mange turne-
ringer, det blev til udvalgte kampe på
diverse KBU-hold og skolelandshold,
så det lå i luften, at han snart skulle
på Fremad Amagers bedste hold.
- Men lige efter min 18 års fødselsdag
tog jeg til Sønderborg, fordi jeg ville
være journalist. Jeg havde fået lære-
plads på Jyske Tidende. Jeg skulle
skrive om det lokale serie 1-hold. Det
sluttede så sent om lørdagen, at jeg

ikke kunne nå flyet til København. I
huj og hast blev jeg kørt til Bøjden og
sejlet til Fynshav. Så gik turen videre
med tog til København, hvor jeg var
ved 23-tiden, hvor min far hentede
mig på Hovedbanen. Det var hårdt,
mindes ”Lille Salle”.
At han senere kunne få job på Ama-
ger Bladet var ikke det store chok.
Forbindelserne var i orden.
- Men jeg skrev ikke om vores kam-
pe, griner han.
Arbejdsmæssigt blev han i 1984 he-
adhuntet til SE og Hør. Til et forry-
gende godt arbejde og en lige så god
løn.
- Jeg har fået set en meget stor del af
verden via det job, hvor jeg fulgte
fodboldlandsholdet. Det er sjovt, når
det koger op til deadline, slår han
fast.
Tiden på Fremad Amagers hold var
formidabel.
- Søndag formiddag i Sundby Idræts-

Jørgen Salomonsen
(Født 22. marts 1952)

I Fremad Amager som 7-
årig. Spillede i Sønderborg,
i 1971,  10 kampe med 10
mål, da han var i lære som
journalist. I Fremad Amager
fra 1971-81 – 225 kampe
og 104 mål (heraf 25 på
straffespark) I Kastrup

1982-84 med 60 kampe.
Tilbage til Fremad Amager,
hvor han netop har været
med til at spille Masters-

holdet i den bedste række.
Arbejdede på Amager

Bladet, før han skiftede til
SE og Hør som redaktions-

sekretær i 1985.

Som fader, så søn : Henry og Jørgen Salomonsen.
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sammen med nogle venner for ikke
at bule for meget ud. Hyggeligt at
mødes på den måde.
Familiemæssigt står den på masser af
fodbold. Søster Helen tager sig af alt
kontorarbejdet i Fremad Amager i
både hovedklubben og den profes-
sionelle afdeling.
- Min svoger er Karsten Østergaard,
formand for Fremad Amagers
hovedafdeling, mine nevøer Peter og
Michael Østergaard spiller begge for
AB 70s bedste hold efter at have væ-
ret i Fremad Amager. Min far og jeg
har også spillet masser af kampe på
Stjerneholdet og haft nogle forrygen-

de rejser med dem. Godt min kone
også er interesseret i fodbold, griner
han.
Når han bliver bedt om at mindes de
folk, som har haft størst indflydelse
på hans karriere kommer hans far ik-
ke overraskende ind blandt de første.
- Han har lært mig mange ting. Men
jeg tænker også med stor taknemlig-
hed tilbage på den tidligere landstræ-
ner Arne Sørensen, som var en god
træner og et dejligt menneske, og det
var også gode tider med Knud Peter-
sen inde fra B 93, slutter ”Lille Salle”.

park var noget, der ville noget. Det
var en slags folkefest med massiv op-
bakning. Vi troede jo ikke, at vi kun-
ne tabe. Vi var ikke så gode på udeba-
ne, men i Sundby var vi skrappe. Vi
blev pisket frem. Og da vi i 1975 hav-
de Frank Arnesen med i en hel sæ-
son, og Søren Lerby i en halv, var det
ekstra morsomt.
Hans image var noget a la opførelsen
af ”Svanens død”. Der faldt mange
straffespark, når han gik på næsen
inde i feltet.
- Men jeg har aldrig filmet mig til et
straffespark. Til gengæld har jeg sør-
get for at de tunge forsvarere begik
en masse mod mig, når jeg tog et
skarpt træk ind foran dem eller forbi
dem. Jeg scorede selv på de fleste. Når
jeg havde skaffet dem, var det vel i or-
den, at jeg også selv sparkede.
Efter årene i Fremad Amager skiftede
han til Kastrup. Lønnen var sat dras-
tisk ned i Fremad Amager, så det var
bedst at prøve noget nyt.
- 13 kontraktspillere forlod Fremad
Amager på daværende tidspunkt,
klubben havde det svært.
- Jeg havde nogle gode år i Kastrup
hos nogle dejlige mennesker med en
helt anden klubkultur. Det var ikke så
stressende.
Hjemme i Fremad Amager igen kom
han på 5. holdet og siden fulgte diver-
se oldboys hold. Nu gælder det Mas-
tersholdet, hvor der ikke er mange til-
bage fra de gode gamle dage.
- Han har en knæskade, han har en
fodskade, han har dårlig ryg, tæller
”Lille Salle” op.
- Jeg løber nogle ture ved siden af ”Lille Salle” på jagt efter endnu et straffespark.
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Af Niels Rasmussen

For mange består kendskabet af au-
tisme til filmen Rain Man, hvor Dus-
tin Hoffmann kan tælle tændstikker
og kort, så det grænser til det utroli-
ge. Men autister lever en meget  inde-
lukket tilværelse.
I Kastrup Boldklub er nogle autistis-
ke børn og unge begyndt at spille
fodbold – og legen med bolden har
givet deres tilværelse et helt andet
udadvendt indhold, end man ellers
kunne have forventet. Drengene lider
for det meste af Asberger’s syndrom,
som ifølge en hjemmeside om autis-
me er ”den milde fætter” til autisme.
Autister lever sædvanligvis et meget
indelukket og egoistisk liv, hvor sam-
været med andre kan være meget be-
grænset. Men ved at være sammen
med ligesindede, har de utraditionel-
le medlemmer af Kastrup Boldklub,
fået et helt andet indhold i deres til-
værelse.
- Drengene er faktisk ret gode rent
teknisk, og det er blevet til adskillige
danske mesterskaber de seneste år,
når de har stillet op til turneringer
for 7 mandshold. Vi har også fejret
triumfer, når vi har været af sted til
internationale turneringer i Holland,
fortæller Vibeke Lundstrøm, som er
drivkraften bag det usædvanlige pro-
jekt.
Hun er selv gammel fodboldspiller,
med en fortid i adskillige klubber og

hendes 18-årige søn Michael, har ar-
vet hendes interesse for fodboldspil-
let.
Men hans autisme gør, at han ikke
kan fungere på et hold.
- Derfor kom ideen til at samle et
hold for autister og andre med han-
dicap, der gør, at de ikke kan spille
fodbold på sædvanligvis vis. Vi har
epileptikere, autister og spastisk lam-
mede på vores hold, og vi træner en
gang om ugen, siger Vibeke Lund-
strøm.
Autisme findes i forskellige former,
og når man ser de unge træne på en
afsidesliggende bane på Kastrups ba-
ner, kan det være meget svært at se,
at her løber en flok handicappede
drenge rundt. Som Vibeke Lund-
strøm understreger, så er det tekniske

niveau ganske pænt, og der bliver
sparket præcist og hårdt til boldene.
- Autister har meget svært ved at
overskue ting, så når holdet spiller,
må vi stå ude på sidelinjen og dirige-
re dem rundt, så de løber de rigtige
steder hen på banen. Der er en mas-
siv opbakning fra forældrenes side.
Netop fordi autister er så sky, har vi
fået lov til at træne på en bane, hvor
vi ikke bliver forstyrret ret meget. Da
vi hørte, at I ville komme forbi og la-
ve noget om os, skyndte jeg mig at
ringe rundt til spillernes forældre, så
de kunne orientere drengene om,
hvad der skulle ske, så de ikke fik det
dårligt med, at I kom for tæt på, siger
Vibeke Lundstrøm.
Af samme grund er det aftalt med
Kastrup Boldklub, at de sekundaspil-

Fodbold som medicin

Fodbold er et universelt sprog.
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lere, som senere dukker op og skal
træne på en nabobane, skal gå helt
uden om den bane, hvor autisterne
træner. Den ordre bliver desværre ik-
ke fulgt til punkt og prikke, så Vibeke
Lundstrøm må lige hæve stemmen
en anelse og bede nogle af spillerne
om at huske på de interne regler.
- Spillerne på vores hold kommer
omklædte hjemmefra. De kan ikke
rumme at skulle klæde om og være
sammen med så mange. Vi er med-
lemmer af Kastrup Boldklub, men vi
deltager kun i begrænset omfang i
klubbens arrangementer, siger Vibe-
ke Lundstrøm.
Hendes søn Michael er noget atypisk
i den sammenhæng.
Han har i mange år godt kunne lide
at kigge på spillerne, når de trænede,
så nu er han blevet udnævnt til assis-
terende holdleder hos Amager Uni-
ted.
- Michael tager sig af en del praktiske
ting. Det foregår selvfølgelig på hans
præmisser, og når Amager United

spiller på Tårnby Stadion, sidder jeg
altid på en bestemt plads, så han har
en vis form for tryghed. Bliver der for
meget gang i den på udskiftnings-
bænken, vælger Michael at gå ned
bag målet og samle bolde op, eller
hvad han nu ellers kan finde på.
Vibeke Lundstrøm har gennem de år,
hvor projektet har kørt, kunnet regis-
trere hvordan drengene har fået langt
mere selvværd og selvtillid, og hvor-
dan de har udviklet sig som fodbold-
spillere, når hun selv eller Per Nør-
gaard har trænet dem.
- Desværre er vi jo ikke så mange, og
aldersspredningen er ved at være
problematisk. Nogle er ved at blive
seniorer, så vi skal helst have nogle
flere spillere, så vi kan stille hold, si-
ger Vibeke Lundstrøm.
Rekrutteringsgrundlaget for holdet
er Kasperskolen i Ballerup, hvor der
går elever med sygdomme som
DAMP eller Asberger’s syndrom.
- Det betyder selvfølgelig også, at
nogle af spillerne på holdet kommer

fra steder som Hedehusene og Balle-
rup for overhovedet at komme til
træning, siger Vibeke Lundstrøm.

Projektleder Vibeke Lundstrøm.
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”Hvor blev dommeren af?”
Pudsig overskrift, ikk’ ?

Ikke desto mindre var det, hvad vi i
forældregruppen stod og undrede os
over en lørdag middag på Fælleden.
Vi var 11 forældre der var taget med
vores drenge, der spiller på lilleput
holdet, til kamp for at heppe og støt-
te, så de kunne vinde.
Mens vi står og venter, spejder vi efter
dommeren, så kampen kan komme i
gang, for nu er der gået over 15 min.
siden kampen skulle være startet.
Vi bliver meget hurtige enige om, at
det simpelthen er for dårligt, at vi for
fjerde gang i denne sæson, skal op-
leve, at dommeren bare bliver væk.
Bedst som vi står og drøfter situatio-
nen, siver virkeligheden bag os lige så
stille ind til vores bevidsthed. Ganske
langsomt forstummer vores snak. For
på banen bag os er der en lilleput
kamp i gang, hvor der er kommet en
dommer, ganske vist en ung knægt på
omkring 17 år, men han er da mødt
op.
Årsagen til at vores opmærksomhed
rettes mod denne kamp er, at støj-
niveauet omkring kampen er utroligt
højt.
Der bliver råbt og skreget og specielt
efter dommeren, som en stor del af
det ene holds forældre, absolut ikke
er tilfredse med.
Råbene gjalder udover Fælleden: ”Du
er da fuldkommen sindssyg”, ” Nu må
du kraftedeme dømme dommer”,
”Hvad helvede er det du laver”, ”Du
bliver indberettet”, ”Hvorfor helvede
skal du ødelægge det for os”, ”Du er
ikke kun dum, du er også grim”, og
det der var meget værre!!.

Er det sådan vi opfører os, når poder-
ne spiller? Ja uanset, hvor ubehageligt
det så end er at måtte erkende i sit
stille sind, så er det jo os selv vi op-
lever.
Jeg kan alligevel ikke lade være med
efterfølgende at være temmelig rystet
over, hvad der bliver råbt.
Nå, men en far fra hjemmeholdet til-
byder at dømme, og vores kamp kom-
mer i gang med godt 20 minutters
forsinkelse, og det går helt uden pro-
blemer.
Her kunne jeg godt fortsætte mine
betragtninger, men det vil jeg undla-
de! 
Ovenstående ”oplevelse” er såmænd
blot det mange af vores nye og ofte
unge dommere bliver udsat for, når
de møder op forventningsfulde og
glæder sig til at være med i legen i vo-
res fælles fodboldfamilie!
Der er ingen der skal være i tvivl om,
at fodbolddommere i ordets bogsta-
veligste forstand er en truet race, men
hvis ikke forholdene meget snart 
ændre sig radikalt, så er det også en
uddøende ditto.
Tja! Hvor bliver dommerne af?

Niels-Erik van Zeijst
Formand/Københavns 
Fodbolddommer Union

DBUs Kvindeudvalg har d.
14. november udvalgt de

formodede 12 bedste pigejunior-
hold til Pigejunior-DM 2006. Der
var også en  KBU- klub blandt de
udvalgte hold - Tårnby Boldklub.
Tårnby blev indplaceret med føl-
gende hold: Skovlunde IF, OB,
Brøndby IF, Horsens SIK og Lun-
de/Søndersø.

KBUs Turneringsudvalg
besluttede på november-

mødet, at tiltaget med ”Tast Selv
Dato Kampe” – dvs. kampene,
hvor klubbens kampfordeler via
adgangskode selv fastsætter klub-
bens hjemmekampe direkte i
KBUs fodboldadministrationssy-
stem FOD@, i de rækker KBU ikke
dommerpåsætter, udvides til kom-
mende turnering til også at omfat-
te følgende rækker:
Lilleput 7M, 9M og 11M 
Drenge 7M og 11M 
Serie 5 herresenior 
Serie 1 og 2 kvinder 

KBUs rækkevinderdiplom
kan nu hentes på nettet.

Hvert år ved turneringsafslutning-
en er der mange, der efterspørger
et diplom, som den enkelte klub
kan uddele til spillere og ledere.
Det er nu muligt at downloade
KBUs diplom direkte fra vores
hjemmeside. Tryk på menufeltet
”klubservice” og herefter ”KBUs
Online-Diplom”. Du kan nu udfyl-
de diplomet online inden udskriv-
ning.
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KBU talte i alt 23.259 aktive fod-
boldspillere. Heraf var de 13.480
under 16 år.
KBUs bestyrelse bestod af: Oscar
Olsen (formand), Børge Pocken-
dahl, Emil Sørensen, Kjeld Hjorth,
Byrge Quist Jessen, Arne Uhde Ni-
elsen, Arno Nilsson og Erik Ras-
mussen.
Kontoret lå  på P.H Lings Alle 2.
Følgende udvalg var tilknyttet; tur-
neringsudvalg, dommerudvalg,
ungdomsudvalg, ynglingeudtagel-
seskomite, juniorudtagelseskomite
og udtagelseskomite.
Blandt KBUs medlemsklubber,
som i alt var 58 klubber, fandtes;
Bellahøj IF, Folehavens IF, Marien-
dal, Sporvejene, Stadion (nu Jæ-
gersborg), Trekanten (nu Sundby
KFUM), Vanløse FDF og Velo.

KBUs medlemsrigeste
klubber var: 
KB 2636
Politiets IF 1991
HIK 1766

De mindste klubber var:
VLI 41
Sporvejene 43
Hekla 60

1966 var virkelig et år, hvor køben-
havnsk fodbold prægede toppen af
dansk fodbold. Hvidovre vandt
DM, efter kun to år i den bedste
række, Frem blev nr. 2 og KB fik
bronzemedaljer. En lignende ma-
nifestation var ikke set siden 1948.
Brønshøj, B.93 og Vanløse marke-
rede sig i næstbedste række
(2.div.). KFUM, FB, Fremad A., og
HIK var repræsenteret i 3. Divi-
sion. Ikke et eneste hold rykkede
ud.
Certifikatordningen (spillercertifi-
kat) havde virket i et år og fungere-
de godt. Men der var trods alt, fle-
re klubber som ved kontrol ikke
var i besiddelse af det lovlige certi-
fikat.
101 spillere blev udvist, hvilket var
en pæn nedgang i forhold til året

før. Hele 4 ledere fik en misbil-
ligelse og 6 spillere fik karantæne
for at overtræde daværende firma-
forbud.
Klubberne måtte allerede i 1966
selv stille dommere til en række
kampe. Tilgangen af dommere var

ikke stor – 39 deltagere bestod
dommereksamen.
Fra DIF modtog KBU kr. 5.300,-
til indkøb af idrætsmateriel. Belø-
bet blev fordelt blandt 20 (!) klub-
ber.
KBUs Guldnål blev tildelt Aksel
Asmussen.
KBUs lilleputturnering bestod af
15 rækker.
I alt deltog 764 hold i KBUs turne-
ringer fordelt på 7200 kampe.
Vindere af KBUs ungdomspokal-
turneringer blev: Frem (Yng-
linge), B.1903 (Junior) og Fremad
Amager (Drenge).
For første gang nogensinde spille-
de vinderen af Københavnsserien,
pulje A, mod bedst placerede op-

rykningsberettigede hold i Køben-
havnsserien, pulje B, for at finde op-
rykkeren til Danmarksserien. Kas-
trup og Brønshøj var de to deltage-
re, og efter to kampe med omspil i
begge, måtte man ty til straffespark-
konkurrence, som Brønshøj vandt.

Brasilien kunne ikke forsvare sit
VM, da Pelé blev sparket ned af de
tidligere koloniherrer fra Portugal.
Sidstnævnte havde VMs topscorer:
Eusebio - og blev nr. 3.
Finalen blev vundet af England over
Vesttyskland bl.a. på et af de mest
omdiskuteret mål i fodboldens his-
torie.
Kampen mellem England og Argen-
tina vil til gengæld gå over i histori-
en, som en af VM slutrundernes
mest skandaløse kampe, da Argenti-
nerne i 2. halvleg gik langt over
grænserne i et sand voldsorgie.
Hændelserne udløste en diploma-
tisk krise mellem England og Argen-
tina.

1966

Slutstillingen i Københavnsserien A
Kastrup 22 35 - 17 31
ØB 22 57 - 31 29
Dragør 22 42 - 32 28
B.1908 22 35 - 30 28
Tårnby 22 36 - 27 25
Stefan 22 36 - 29 23
Olympia 22 26 - 35 22
Stadion 22 27 - 26 21
Hellas 22 32 - 42 21
Standard 22 27 - 34 18
HB 22 26 - 40 13
Fr. Holm 22 25 - 61 5
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D E B AT

Af Niels Henriksen
fritidschef

Under overskriften ”HIK burde smi-
de 600 børn på gaden” er underteg-
nede citeret af ungdomsformand
Lars Ortmann fra et internt møde
med HIK i foråret 2005.
En forældre og to ungdomsledere,
hvoraf den ene var ungdomsfor-
mand Lars Ortmann havde inviteret
undertegnede samt kommunens
idrætskonsulent Anders Munch Ras-
mussen til et uformelt møde (ingen
dagsorden, intet referat) i foråret
2005 for at redegøre for de proble-
mer klubben/ungdomsafdelingen
havde med den nuværende baneka-
pacitet i Hellerup.

Jeg skulle have udtalt ”at
de (HIK) ikke skulle vente
nogen hjælp”….
Passer naturligvis ikke. Fritidsafde-
lingens opgave er at bistå de mange
klubber og deres frivillige med løs-
ningsforslag.
Da flere løsningsforslag der var frem-
me på mødet ville kræve større plan-
lægning og investeringer, bad jeg ved
mødets afslutning Ortmann sikre at
der efterfølgende blev sendt en offici-
el henvendelse fra HIK med hhv. øn-
sker til spille/banetid andre steder i
kommunen samt ønske omlægning
af én bane til kunstgræs som de 3
mødedeltagere fra HIK foreslog.
Der er efterfølgende ikke kommet en
officiel henvendelse fra bestyrelse el.
fodboldafdeling – men ikke desto,

mindre har kommunen haft en god
dialog med klubbens daglige ledelse
om at afhjælpe de konkrete proble-
mer på kort sigt – mens vi kigger på
muligheder for at øge kommunens
banekapacitet.

Jeg har aldrig udtalt ”I har
misbrugt kommunens
anlæg…..”
På mødet sagde jeg, at HIK-fodbold
ikke havde tilpasset sit aktivitetsnive-
au i Hellerup til den kapacitet der var
til rådighed, og jeg mente, at 900
ungdomsmedlemmer er for mange
til 3 baner – HIK havde lukket for
mange spillere ind uden at sikre sig
spille- og træningstid andre steder og
så håbet at kommunen løste proble-
merne for dem.

Jeg har aldrig udtalt ”…det
er ligegyldigt om børnene
spiller fodbold, golf eller
ludo..”
Jeg betragter ikke ludo som en
idrætsgren, men udtalte: ”at kommu-
nens overordnede målsætning er at
få så mange børn til at dyrke idræt,
og det er ligegyldigt hvilken idræt de
vælger. Når vi på kort sigt ikke kan
skaffe tilstrækkeligt (bane-)kapacitet
til en idrætsgren må vi henvise til an-
dre idrætter”

Baggrund
HIK fik i 2001 omlagt og udvidet
deres baneareal i Hellerup fra 1? ba-
ne til 3 fodboldbaner, et stort ønske
gennem mange år pga. stor søgning

til et godt børne og ungdomsarbej-
de.
Da banerne skulle projekteres spurg-
te kommunen (jeg) i to omgange til
om HIK nu var sikre på at man ikke
ønskede én kunstgræsbane og to
græsbaner, da de fremtidige mulighe-
der for kunstsgræs til såvel træning
og kampe var langt fremme allerede
dengang. Det afslog HIKs repræsen-
tanter (Lars Ortmann var ikke invol-
veret som deltager for HIK på davæ-
rende tidspunkt).
Således blev der anlagt/omlagt til 3
naturgræs baner, hvoraf den ene ba-
ne har voldt mange driftsproblemer
pga. for dårlig gartnerisk udførelse til
stor gene for HIKs aktiviteter. Banens
tilstand er dog ved fælles indsats
mellem kommune og HIK væsentligt
forbedret.
Som kommunens største fodbold-
klub er HIK henvist til også at lægge
sine træningspas og kampe andre
steder end på de tre baner i Hellerup,
og klubben udviser en meget frivillig
stor indsats for at få det til fungere.
Jeg vurderer at HIK-fodbold har
manglet en prioriterings- og målsæt-
ningsdebat, men at man blot har sagt
ja til flere små spillere end klubben,
kapacitetsmæssigt og ledermæssigt
har kunne rumme samtidigt med en
elitesatsning uden tilstrækkelig bane-
kapacitet.

Svar vedrørende artikel i
”Københavnsk Fodbold”
oktober 2005
Fritidschef v/Gentofte Kommune, Niels Henriksen, tager til
genmæle på baggrund af kontroversielle udsagn fra HIK’s
ungdomsformand Lars Orthmann i oktobernummeret af
”Københavnsk Fodbold”.
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vel tre gange så mange til at løfte op-
gaverne, som vi var i 2002. Primært
skulle vi have gjort noget ved den
økonomiske situation, der var ved at
kvæle klubben.
- På den ene side måtte vi spare, på
den anden side måtte vi helst ikke
skære ned, for så tog vi den sidste rest
af gejsten fra dem, der var tilbage.
Det var virkelig en balanceakt, siger
Hans Drachmann.
Der kom heldigvis nogle lyspunkter

undervejs. Pludselig kom der ca.
100.000 kr. fra Told og Skat, som hav-
de opkrævet for mange penge, og så
bidrog det virkelig til en positiv ud-
vikling, at man fik gang i bankospil.
Nu er der penge til at få rettet op på
rekvisitafdelingen, så der igen er bol-
de og veste til alle hold.
- Det hjalp
selvfølgelig og-
så, at vi fik
nogle med-
lemmer tilba-
ge, så vi fik 8-
10 nye hold.
Det skæppede
godt i kassen
med de konti-
nentindbeta-
linger. I den si-
tuation gjorde
vi meget ud af,
at vore kredi-
torer skulle
have de penge,
som vi skyldte
dem, slår Hans
Drachmann
fast.
Det er mange
år siden B 93
senest vandt
det danske
mesterskab.
Men gennem
alle årene har
Østerbroklub-
ben været i
stand til at
producere 

spillere af høj kvalitet i nærmest
uhørte mængder. I øjeblikket går der
så mange tidligere B93ere rundt i Su-
perligaklubber, at de kunne udgøre et
særdeles kvalificeret mandskab. Og
regner man de øvrige divisioner
med, har B 93 hele 52 spillere i andre
klubber.
- I 2003 havde vi i hele ynglingeafde-
lingen ni spillere. Den udvikling fik
vi også vendt. Nu kører ynglingehol-
det særdeles godt, og det ville endda
gå bedre, hvis ikke tre ynglingespille-
re allerede var oppe på holdet i 2. di-
vision, siger Hans Drachmann.
Netop fordi B 93 har været så gode
til at producere spillere af høj karat,
er der ekstra gode udsigter til at få
forbedret økonomien endnu mere.
Faktisk kan det gå så godt, at der bli-

Af Niels Rasmussen

Revisoren lagde ikke fingrene imel-
lem, da han i foråret 2002 havde kig-
get på regnskaberne i B 93. Kort og
kontant slog han fast, at han ville fra-
råde fortsat drift. Så håbløs så økono-
mien ud.
Gælden var på over 2 millioner kro-
ner, medlemmerne sivede væk og
indtægterne faldt. Næsten alt hvad
der kunne gå galt gik galt. Nogle hold
havde hverken overtrækstrøjer eller
bolde.
Gamle medlemmer var inde over for
at yde økonomisk hjælp, så den tradi-
tionsrige klub ikke måtte dreje nøg-
len om.
Hans Drachmann var et af de gamle
medlemmer, der besluttede, at han
ville gøre en indsats for at få rettet
den tilsyneladende synkende skude
op igen.
Det kom egentlig som en protestak-
tion.
- Som journalist har jeg jo nogle for-
udsætninger for det skriftlige, så jeg
foreslog den daværende bestyrelse i
foråret 2002, at vi fik lavet en hjem-
meside. Jeg satte mig ned og skrev 80
sider. Men efter et halvt år var der ik-
ke sket noget som helst, så på gene-
ralforsamlingen valgte jeg, sammen
med Anders Levinsen, at stille op, og
vi fik ret så mange stemmer, siger
Hans Drachmann, som nu er fod-
boldafdelingens repræsentant i
hovedbestyrelsen, hvor der også sid-
der medlemmer fra tennisafdelingen.
- Vi havde jo mange opgaver at tage
fat på. Allerførst skulle vi have det
gode humør tilbage i klubben. I
modgangstider kan man godt snerre
lidt af hinanden. Men vi fik vendt
holdningen til nogle flere smil, og nu
er der heldigvis mange, som har fået
lyst til at give en hånd med. Nu er vi

B 93 væk fra gravens rand

Hans Drachmann forsøger at få styr på B93’s  økonomi-kabale.



35
K Ø B E N H A V N S K  F O D B O L D  N R . 6  2 0 0 5

K L U B P O RT R Æ T

ver overskud til at tænke fremad-
rettet.
- Vi har 1,2 millioner kroner til gode
i europæiske klubber, der skal yde
kompensation for det ungdomsar-
bejde B 93 lavede. Spillere som Rajko
Lekic, Magnus Troest, Per Krøldrup,
Daniel og Niclas Jensen skaffer nu
penge til B 93.
- Vi har ansat Christian Lønstrup
som leder af vores ITU-projekt efter
at det har ligget stille i en periode. Vi
har fået vores gamle spiller og træner
Erling Bøje som sportschef, og fra
nytår får vi en ungdomskonsulent,
som med lønstøtte, fra bl.a. DBU og
Integrationsministeriet, kan gå i gang
med at hjælpe os og to andre klubber
med at skaffe medlemmer, og få eks-
tra gang i klubben. I løbet af to år
skal ungdomskonsulenten gerne væ-
re i stand til at tjene sin egen løn
hjem ved at skaffe nye medlemmer,
siger Hans Drachmann.
Den organisatoriske del af B 93 skal
også styrkes.
- Vi skal have ansat en direktør/kon-

torleder til at tage hånd om alle de
store og små ting, der dukker op i lø-
bet af dagen. Han skal bl.a. tage sig af
sponsorkontrakter og oprettelsen af
en erhvervsklub. En af de helt store
fejl, da det gik galt, var at bogholde-
ren blev fyret, så der ikke var tale om
en stram økonomisk styring.
B 93 har som noget helt usædvanligt
fået indrettet et mindre fitnesscenter.
Tuborgfondet hjalp til med 50.000
kr., så der var råd til at investere i de
nødvendige maskiner, og nu kan
klubbens medlemmer til en meget
fordelagtig pris få noget ekstra mo-
tion.
På den sportslige front slås B 93 for
tiden med at få lov til at blive på Øs-
terbro Stadion, som er for lille til at
leve op til DBUs krav til divisions-
kampe. Banen mangler 2 meter i
længden og 2 meter i bredden.
- Vi var i dialog med Københavns
Kommune, men vi dummede os om-
kring nogle projekter med en ny hal
på vores anlæg, så det hele faldt sam-
men. Men vi håber da at vi kan finde

en løsning, så Kommunen renoverer
Østerbro Stadion. Jeg kan slet ikke i
min vildeste fantasi se os spille i Van-
løse eller Valby eller på Tingbjerg. B
93 er en Østerbroklub, slår Hans
Drachmann fast.
Og efter en nærmest katastrofal start
på tilværelsen i 2. division, kom der
lidt optimisme med et par sejre, så
holdet ikke blev isolereret totalt i
bunden af rækken.
- Vores målsætning lyder på en stabi-
lisering i denne sæson. I 2007-08 skal
vi rykke op i 1. division, hvor vi skal
stabilisere os. Vi skal have alle vores
seniorhold og ungdomshold i de høj-
est rangerede rækker, og vi skal nå et
medlemstal på ca. 830 i 2007, hvilket
bl.a. indebærer, at vi har 10 senior-
hold, siger Hans Drachmann.
Professionel fodbold har givet B 93
slemme øretæver undervejs. Nu tager
man lidt mere forsigtigt på tingene,
men man har erkendt, at det er nød-
vendigt med spillere på kontrakt for
at komme fremad igen.
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Statistik 2004 / 2005 
over gennemførte hold i KBU
Anmeldte hold Antal: Antal:
Tilmeldte klubber 94 101
Klubber med ungdomsfodbold 53 45
Klubber med pigefodbold 35 27

Herre
UUnnggddoomm
Ynglinge 11-mands 28 34
Junior 11-mands 59 52
Drenge 11-mands 85 84
Drenge 7-mands 4 6
Lilleput 11-mands 111 111
Lilleput 7-mands 17 13
Miniput 11-mands 24 0
Miniput 7-mands 166 219
Mikroput 7-mands 175 152
Puslinge 4/5-mands 73 86

II  aalltt 774422 775577

Senior
Herresenior 11-mands 267 287
Herresenior 7-mands 40 43

II  aalltt 330077 333300

Gammelmands
Old Boys 11-mands 62 59
Old Boys 7-mands 15 25
Veteran 11-mands 38 38
Veteran 7-mands 0 8
Superveteran 11-mands 24 24
Masters 11-mands 26 24
Masters 7-mands 10 27
Supermasters 11-mands 19 18
Grand Old Masters 0 6

II  aalltt 119944 222299

Kvinder
UUnnggddoomm
Junior 11-mands 13 17
Junior 7-mands 6 5
Piger 11-mands 15 14
Piger 7-mands 14 19
Lilleputpiger 7-mands 38 38
Miniputpiger 7-mands 32 33
Mikroputpiger 4/5-mands 13 11

II  aalltt 113311 113377

Senior
Kvindesenior 11-mands 30 24
Kvindesenior 7-mands 17 31

II  aalltt 4477 5555

Antal hold i alt 1421 1508

Fodbold en
indendørs-
sportsgren!!
Af Jan Kristensen

Fodbold er traditionelt blevet betrag-
tet som en udendørssportsgren og
prioriteres således ved fordelingen
af indendørstider i vinterhalvåret i
Københavns Kommune. For børn
under 12 år er denne betragtning helt
forkert.
Fra uge 42 og frem til uge 16, hvilket
svarer til et 1/2 år, har børnene behov
for indendørstider på linje med an-
dre idrætsgrene. I praksis kan man
således dele fodboldsæsonen op i to
lige store halvdele hhv. en vinter- og
en sommerperiode. Regnestykket ly-
ver dog, da fodboldklubberne i sko-
lernes sommerferie ligger forholdsvis
stille. I virkeligheden er behovet for
indendørstider således mindst lige så
stort som behovet for græsplæner
om sommeren.
Hvorfor kan børnene så ikke bare
træne udendørs hele året rundt? Ud
over der ikke er baner nok til dette, er
det ganske enkelt også uansvarligt.
Børn i denne aldersgruppe – særligt
de alleryngste – hører ikke hjemme
på en frosthård grusbane en råkold
januar eftermiddag/aften med -5 gr.
i luften. Nej, de skal selvfølgelig spille
indendørs. Fodbold er jo bestemt ik-
ke den eneste sportsgren der både
dyrkes både inde- og udendørs. F.eks.
betragtes rulleskøjte, tennis og hoc-
key alle som indendørssportsgrene,
selv om de også praktiseres udendørs
i sommermånederne. Så hvorfor
mon denne forskel?
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Ynglinge- og Juniorligaen 2006 B.1903 beviste at Køben-
havnsseriens toer sæd-

vanligvis har rigelig styrke til
oprykning til Kvalrækken, da
holdet besejrede Marienlyst fra
Fyn hhv. 1-0 og 2-1.
B.1903 formåede altså på ingen
måde at ødelægge statistikken.
Det er således 6. gang på stribe,
at den københavnske to’er i før-
ste forsøg rykker op i kvalifika-
tionsrækken. Det er  seks år si-
den, at KBU fik frataget den ene
direkte oprykningsplads fra Kø-
benhavnsserien. Det skete ifm.
en turneringsomlægning, som
DBUs repræsentantskab vedtog,
uden at begrunde denne frata-
gelse. KBUs hold har siden gjort
det overbevisende og suverænt
vundet alle Play-Off runder
mod hold fra JBU, SBU og FBU.
De overbevisende præstationer
er tidligere udført af; KFUM,
Østerbro, Sundby, Skjold 2 og
Skovshoved.

DBUs herreeliteungdomsudvalg har udvalgt de 60 hold, som i 2006 skal kæm-
pe om Danmarksmesterskabet for ynglinge og juniorer.
Hvidovre er nye i Ynglingeligaen og bytter plads med Næstved.
I Junior Ligaen er Boldklubben Frem og OB nye i forhold til sammensætning
af rækken sidste år. De erstatter B93 og Silkeborg IF.

Y- og J-DM sammensætningen 2006: 

Ynglinge

Ligaen Div. Pulje 1 Div. Pulje 2 Div. Pulje 3
AaB B. 93 B1913 B.1909/Fjordager
AGF Frem Herfølge AC Horsens
AB HIK Køge Grenå/Astrup
Brøndby IF Holbæk Næstved Hjørring IF
Esbjerg fB Lolland-Falster All. Slagelse B&I Skive IK
Hvidovre FC Nordsjælland Vejle Boldklub Skovbakken
KB
Lyngby Boldklub
FC Midtjylland
OB
Randers FC
Silkeborg IF

Junior

Ligaen Div. Pulje 1 Div. Pulje 2 Div. Pulje 3
AaB B.93 B.1913 AC Horsens
AGF FC Bornholm Kolding FC Silkeborg IF
AB Holbæk Herfølge Skive IK
Brøndby IF Lolland-Falster All. Næsby Skovbakken
Esbjerg fB FC Nordsjælland Næstved Thisted FC
Frem Søllerød-Vedbæk Vejle FK Viborg
Hvidovre
KB
Lyngby Boldklub
FC Midtjylland
OB
Randers FC
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Ny Lilleputturnering i 2006
KBUs bestyrelse besluttede på mødet i september måned, at tiltræde et forslag, fra KBUs børne- og turneringsudvalg, om en
ændret turneringsform for lilleputter, gældende fra kommende turnering, på baggrund af:

· De positive reaktioner, som diverse prøvestævner i spillet 9:9 for årgang 95 i løbet af i år har givet.
· Forespørgsler om overgangsordninger fra 7 – 11 mands fodbold.
· En generel holdning til at årgangsfodbold styrker fastholdelsen af spillerne, som set i SBU.

LLiilllleeppuuttttuurrnneerriinnggeenn  ooppddeelleess  ssoomm  fføøllggeerr::
Lilleput (årgang 94) med følgende turneringstilbud Lilleput (årgang 95) med følgende turneringstilbud
11 mandsfodbold 9 mandsfodbold
7 mandsfodbold 7 mandsfodbold

Det vil i begge rækker være tilladt at bruge yngre spillere på ældre hold, ligesom dispensationsreglerne kan tages i anvendelse.

OOmm  1111--mmaannddss  ffooddbboolldd
Spilles efter samme regler som hidtil og med resultat- og stillingsføring.

OOmm  99--mmaannddss  ffooddbboolldd
Spilles efter 7-mandsreglerne, uden resultat- og stillingsføring, dog med følgende ændringer:
· Banen er 60 x 80 m. eller fra straffesparksfelt til straffesparksfelt. Evt. markeres den ene sidelinie med kegler langs den

ene side af straffesparksfeltet.
· Målene er 7-mandsmål.
· Der spilles ikke med offside.
· Der spilles 2 halvlege af 30 minutter.
· Målmanden må tage med hænder i et “felt” 10 m. foran målet.

OOmm  77--mmaannddss  ffooddbboolldd
Spilles efter 7-mandsreglerne, alle kampe afvikles uden resultat- og stillingsføring.
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Dragør Boldklubs vindere af 
Københavnsserien 

Holdet fra skipperbyen vandt efter en tæt og spændende afslutning Køben-
havnsserien med en bedre målscore end B.1903. Det skal blive interessant at
følge det unge og talentfulde Dragørhold i kvalifikationsrækken. Tillykke
Dragør.
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Københavns Boldspil-Union
Ved Sporsløjfen 10 2.th.

2100 København Ø
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