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holdafgif t  t i lkommer med 800kr/  hold

695kr /person

I priset indgår:

*Pladsrepræsentant   *Helpension    *Informationsmøde
*Et klubvimpel   *Deltagerafgift   *Indkvartering på skole
*Deltagermøde   *Fodboldaften   *Karaokeaften
*Bakken (forlystelsespark)  *Disco     *En klubfodbold
*Stort aktivitetsområde  *Medaljer til alle spillere  *Fine bademuligheder
*Mindst seks kampe   *Ledermøde
  
  
 

 

For hold som ingen overnatninger behøver,  
er afgiften på Denmark Soccer Festival kun 800,- pr.hold.

Aldersgrupper: 
D90/91, D92, D93, D94, D95,D96/97 

Damer, P91, P92, P93, P94/95

w w w . d e n m a r k s o c c e r f e s t i v a l . c o m
tel: 4353 - 4656             e-post: info@denmarksoccerfestival.com

2 0-24 JulI

2 0 0 8
ISHØJ - COPENHAGEN
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...og vi skal gøre status over en første 
turneringshalvdel. Medaljerne er ud-
delt i SAS-ligaen, oprykning og ned-
rykning fra divisionerne har fundet 
sted og for første gang i mange år er 
der oprykning fra Københavnsserien 
direkte til Danmarksserien. Det be-
tyder, at oprykkerne kun har haft en 
halvsæson til at forberede deres op-
rykning til en væsentlig højere række. 
Nu må det bære eller briste, selv om 
det vil nok tage nogle sæsoner at få 
det hele kørt ind i faste rammer.
 
Der vil også være store omvæltninger 
for mange andre hold. Nogle rækker 
bliver kun halvårlige, nogle børn skal 
gennemføre turneringer i nye alders-
klasser, men det er vort håb, at det 
på sigt vil vise sig at være til gavn for 
spillerne, selvom det her og nu ser 
lidt uoverskueligt ud.
 
Jeg har ved flere lejligheder opfordret 
spillere, trænere, ledere og tilskuere 
til fair play. Det gør jeg naturligvis 
fortsat, men jeg skal samtidig med-
give, at holdningerne har ændret sig 
i foråret. VI søsatte som bekendt be-
grebet ”Fair MatchDay” i samarbejde 
med de københavnske dommere, og 
det må siges at være en succes. Det 
er meget begrænset, hvor mange ne-
gative indberetninger vi har fået, og 
denne introduktion må givet have 
fået en afsmittende effekt på de øv-

rige turneringshold, for heldigvis er 
antallet af disciplinære indberetnin-
ger faldet i forhold til sidste sæson. 
Det er altså også sjovere at spille en 
kamp med alle mand på banen.
 
Desværre er det ikke alle tilskuere, 
der har fået samme opfattelse, for 
som de fleste husker, blev de afslut-
tende kampe i SAS-ligaen skæmmet 
af nogle skrækkelige optøjer fra tilsku-
ere, der kun kommer på stadion for at 
lave ballade. Hvor er det ærgerligt, 
at så få skruppelløse individer skal 
kunne ødelægge en hel fodboldkamp. 
Jeg håber, at vi i fællesskab i løbet af 
sommeren kan få fastlagt nogle ret-
ningslinjer, så disse optøjer ikke gen-
tager sig i den kommende sæson.
 
Nu skal vi snart holde sommerferie 
i turneringerne, men det betyder jo 
ikke, at klubberne og deres ledere og 
trænere alle går på ferie. Heldigvis er 
der mange der skal deltage i DBUs 
fodboldskole. Jeg glæder mig til at 
kunne tage rundt på klubbernes an-
læg og følge alle de mange piger og 
drenge, der er tilmeldt skolerne. Det 
er skønt at se, at bolden og kamme-
ratskabet følges ad så fint.
 
God sommer til alle.

Henrik Ravnild
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For nogle sæsoner siden kuldsejlede 
den bornholmske overbygningsafta-
le, FC Bornholm, og røg ud af DBU’s 
turneringer. Da overbygningsaftalen 
indeholdt næsten alle de bornholm-
ske klubber, ville en BornholmsSerie, 
med FC Bornholm som deltager, ef-
terfølgende kun kunne indeholde 2-3 
hold. Derfor besluttede KBU og BBU, 
at FC Bornholm kunne finde plads i 
KøbenhavnsSerien (KS). Dette var også 
et udtryk for, at bornholmerne indså, 
at en oprykning til DBU’s turneringer 
skulle være med den baggrund, at man 
havde kvalificeret sig i en mærkbar 
konkurrence, ellers ville man blot ryge 
retur gang på gang.

Dermed var der bornholmsk indslag i 
KS fra 2006, hvor FC Bornholm desvær-
re ikke kunne spille sig til oprykning, 
men trods alt blev en hæderfuld nr.6. 
En intern BBU-beslutning havde dog 
den proposition indbygget, at vinde-

ren af BornholmsSerien (DIBA-serien) 
skulle have en oprykningskamp mod FC 
Bornholm. Det må mildest talt siges, 
at det var noget overraskende, at det 
lykkedes Hasle, som stod udenfor FC 
Bornholm, at besejre FC Bornholm, og 
dermed samtidig tvang FC Bornholm 
til at blive nedlagt. Men det var da også 
barskt at rykke ud som nr. 6 !

Hasle klarede sig hæderligt i KS i 2007, 
og undgik dermed den direkte nedryk-
ning, men i den efterfølgende kvalifika-
tion mod Nexø, måtte man igen notere 
bornholmsk vagtskifte i KS.

Derfor er det den østbornholmske 
stolthed, Nexø Boldklub, som repræ-
senterer det bornholmske islæt i KS 
i 2008.

På Bornholm er der ca. 44.000 indbyg-
gere. Alligevel har der i mange år væ-
ret hele 19 klubber på klippeøen. Det 

siger noget om trangen til at hævde 
sin selvstændighed og særpræg. Ingen 
tvivl om, at Nexø (ca.4.000  indb.), i 
den forbindelse, er modpolen til det 
ellers dominerende Rønne-område.

Allerede i starten af 1900-tallet blev 
der spillet fodbold i Nexø. Den før-
ste klub hed Dan. Desuden dannede 
de unge studerende Nexø Realskoles 
Fodboldklub, ligesom KFUM havde 
en klub i byen. Realskoleklubben æn-
drede senere navn til Go-on, og vandt 
i 1911 det bornholmske mesterskab. 
Dan og Go-on  blev i 1916 sammenlagt 
til klubben Union, der i 1926 tog nav-
neforandring til Nexø Boldklub.

Nexø-fodbolden spillede og trænede 
i sine første år på forskellige områder 
i Nexø: Markerne ved Homannegård, 
en sandbane ved Balka Strand, 
Krudthuset ved Cirkuspladsen, 
Gasværket (nu Brandstationen) inden 
anlægget ved Lystskoven blev taget i 
brug i 1912.

Det første klubhus var en øltønde i 
overstørrelse, som havde været an-
vendt til en fiskeriudstilling. I 1910 
blev den installeret som omklæd-
ningsrum, hvor en snes spillere kun-
ne hygge sig med to bænke og en 
bruseanordning med koldt vand, der 
skulle hentes i en spand fra en nær-
liggende brandhane. Økonomiske 
problemer gjorde dog, at øltønden 
allerede fire år senere måtte rulles 
hen til tennisklubben. En alvorlig bét 
for fodboldklubben. Senere fik man et 
lille træklubhus ved Lystskoven, som 

Portræt af det 
bornholmske indslag i 
KøbenhavnsSerien
Nexø Boldklub er en af Bornholms mest fremtrædende klubber

 AF  STEEN CHRISTENSEN (FRIT  EFTER KIM HOLM)

Et af mange Nexø-talenter fra 
de senere år, Steven Andersen i 
perfekt scoring
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blot indeholdt et cementgulv nogle 
bænke og et par knagerækker. I 1933 
tilkom et lidt større klubhus, men kun 
med en enkelt bruser med koldt vand. 
Traktement foregik i den nærliggende 
sommerrestaurant Virkelyst. Der var 
dog et problem med Lystskovbanen. 
Kirkegården var nabo, og det virkede 
nærmest blasfemisk, når bolden røg 
ind imellem gravstenene.

Efter at Nexø i 1931 var helt uden tur-
neringshold, skal man frem til midten 
af forrige århundrede før der igen kom-
mer fut på fodbolden i Nexø. I 1945 
kan man tage nogle nyanlagte baner 
i brug ved Ferskesø. Og i 1951 spil-
ler et forstærket Nexøhold, med fire 
KB-spillere, med bl.a. Eigil Nielsen, 
opvisningskamp mod AB. Denne kamp 
sætter alle tiders Nexø- tilskuerrekord 
med 4.200 !

I det hele taget tiltrækker Nexø ad-
skillige københavnske topklubber til 
opvisningskampe i disse år. I 1953 
kommer B1903 på besøg og møder 
Nexø, forstærket med den svenske 
VM-målvogter Kalle Svensson. Nexø 
vinder 4-3.

I 1955 vinder Nexø for første gang den 
bornholmske pokalturnering. I 1959 
kvalificerer Nexø sig til 4.division, 
men rykker efterfølgende ned, men er 
tilbage i 1964, hvor det dog igen bliver 
til nedrykning.

I 1965 er Nexø medarrangør af DBU’s 
Landsjuniorstævne.

Nexø rykker i den nyoprettede 
DanmarksSerie i 1966, men er tilbage 
i BornholmsSerien i 1969.

I slutningen af 50’erne overtog Nexø 
borgerskolens gamle lokaler, der blev 
brugt som klubhus i en lang årræk-
ke, mens gymnastiksalen blev brugt 
til vintertræning. Problemet var dog 
at skolen lå langt fra banerne. I 1974 
kunne Nexø derfor indvie et nyt mo-
derne klubhus, med omklædningsrum 
og cafeteria. Dette nye klubhus lå tæt 
på banerne.
I 1974 er Nexø tilbage i DanmarksSerien, 
men rykker ned igen.

I 1978 er Nexø tilbage i DS, og får nu 
en stabil periode i DS, med fem sæso-
ner, hvor man ofte samler 500 tilsku-
ere på lægterne i Nexø.

Nexø Kommune ønskede i starten af 
80’erne, at samle alle idrætsfaciliteter 

omkring Nexø-Hallen. Nexø Boldklub 
rykkede til det nye stadion, hvor man 
kunne råde over 5 baner, inklusive 
stadionbanen, med siddepladser og 
lysanlæg. Yderligere tilkom et moder-
ne klubhus. Men alt dette havde sin 
pris, og Nexø kom i svære økonomi-
ske vanskeligheder. I 1990 afsmittede 
de dårlige vilkår for fiskeriet på Nexø 
Kommune, der måtte skære ned på 
sine idrætstilskud. Det bevirkede at 
Nexø Boldklub måtte gå i konkurs !! 
Og klubhuset må fraflyttes.

En ny Nexø Boldklub bliver stiftet på 
ruinerne af den gamle klub, og man får 
lokaler i Nexø Hallen. BBU giver Nexø 
dispensation, så Nexø opretholder sin 
status i BornholmsSerien, i stedet for 
at rykke til laveste række.

I 1994 får Nexø igen egne lokaler. Nexø 
er tilbage i DS i 1996, men rykker end-
nu en gang ned. 

I 1997 kan den nye stadiontribune 
indvies og Nexø fejrer det med opryk-
ning til DS. Men igen går den flittige 
elevator ned fra DS, hvor man ikke har 
været siden 1998.

Nexø valgte at stå uden for FC 
Bornholm, da dette forsøg på en stor 
satsning for bornholmsk fodbold blev 
stiftet i 1999. At stå alene havde både 
fordele og ulemper. Ulemperne var, 
at de bedste Nexø-spillere tog til FC 
Bornholm. Så Nexø meldte sig ind i 
overbygningsaftalen. Men i 2006 var 
Nexø Boldklub tilbage som selvstæn-
dig. Og altså nu i KøbenhavnsSerien 
i 2008. 
■

Nexø’s Mesterrækkehold foran Lystskovspavillonen i 1935

Har Nexø haft et bedre 
hold end dette fra 1978 ??
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 AF  JAN KRISTENSEN

Alle kender situationen. En håndfuld 
friske forældre stiller beredvilligt op 
for at køre de fodboldglade børn til 
en kamp på udebane. Man propper 
bilen med forventningsfulde unger og 
tasker – vi skal jo derud og man vil 
selvfølgelig ikke skuffe ungerne, og 
så er vi køreklar. Eller er vi nu også 
det ??!!

Klik eller få et klip. Sådan lyder 
overskriften i Rådet for Større 
Færdselssikkerheds pressemeddelel-
se om nye skærpede regler, der trådte 
i kraft 1. maj 2006, og som bl.a. vedrø-
rer ”fodboldchauffører” der transpor-
terer spillere til udekampe.

Teksten fra Rådet for 
Større Færdselssikkerhed 
følger herunder:
Folketinget har for nylig vedtaget 
regler, som gennemfører EU’s sele-
direktiv. De nye skærpede paragraffer, 
som er trådt i kraft den 1. maj 2006, 
sætter fokus på børn i bilen, og ifølge 

justitsminister Lene Espersen er det-
te et vigtigt indsatsområde: 
 
”Det er vigtigt at beskytte børn mod 
at komme til skade i trafikken, ikke 
mindst ved at sikre, at de spændes 
forsvarligt fast i bilen. Jeg tror derfor, 
de fleste godt kan se det fornuftige i, 
at vi strammer reglerne, så børnene 
sikres en bedre beskyttelse. Samtidig 
er det også vigtigt, at de voksne bru-
ger sele. Selen er fortsat det mest 
effektive sikkerhedsudstyr i bilen, og 
hvis uheldet er ude, kan selen ofte 
redde både liv og førlighed. Derfor 
skal alle i bilen have sele på, og det 
giver et klip i kørekortet, hvis du ikke 
som fører sørger for, at børn under 15 
år er spændt ordentligt fast.” 
 
De nye regler kort fortalt:
• Børn under 135 cm. skal være spændt 

fast i godkendt sikkerhedsudstyr
Det vil sige barnestol, selepude 
mv., der passer til barnets højde 
og vægt.

• Det er forbudt at placere en bag-
udvendt barnestol ved en aktiv 
frontairbag

• Der må ikke være flere passa-
gerer i bilen, end der er seler til

Det får du klip for:
Hvis passagerer under 15 år ikke har 
sele på og hvis børn under 135 cm. 
ikke er fastspændt i godkendt sikker-
hedsudstyr, som passer til højde og 
vægt. 
 
Sikker trafik
Ønsker du at læse mere om blandt 
andet børn i bilen eller om trafiksik-
kerhed generelt henviser vi til www.
sikkertrafik.dk, som drives af Rådet 
for Større Færdselssikkerhed, der op-
fordrer alle til at anvende sikkertrafik.
dk som kanal for budskaber og viden 
på færdselssikkerhedsområdet.
Udover vigtige informationer kan man 
via sikkertrafik.dk blandt andet også 
bestille pjecen ”Børn i bilen”. 
■

 AF  JAN KRISTENSEN

Man skal være spændt

 – også på vej til kampen 
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 AF  NIELS RASMUSSEN

I 11 år har Pernille Johannsen været 
ungdomsformand i CIK, og hun aldrig 
før oplevet, at der var et juniorhold. 
Men pludselig mødte der tilstrække-
lig mange spillere op til at klubben 
kunne stille et hold. Det giver håb 
om, at der kan etableres en fødekæde 
op til seniordelingen. Selv om det no-
torisk er svært at holde fast på drenge 
i den alder.
- Vi har en lille snes drenge i junior-
afdelingen. Drenge som tidligere har 
været i klubben, men som har været 
en tur i klubber som K.B. og B 93 og 
som nu er vendt tilbage til os, siger 
Pernille Johannsen, der også glæder 
sig over, at der nu er to drengehold.
Som ungdomsformand har hun rige-
ligt at se til. For det vælter også i CIK 
ind med børn, der vil spille fodbold.
- Vi er tæt på at måtte sig nej til nog-
le, fordi vi ikke kan skaffe trænere. 
Men indtil videre er det da gået. Det 
hænger jo sammen med, at mange 
af holdene styres af forældre. Vi har 
også fået pigespillere, og her er det 
så mødrene, der hjælper til.
Pernille Johannsen siger med et smil, 
at hun råber og skriger for at få ud-
dannet trænerne bedre.

- En del trænere er jo gamle spillere, 
så de ved for det meste, hvad det går 
ud på, men vi vil gerne hjælpe foræl-
drene på vej.
- Det trænerkursus, som indledes fre-
dag aften og slutter søndag eftermid-
dag har vi svært ved at få nogen til 
at melde sig til. Så vi har fået hjælp 
fra KBU på anden måde, siger Pernille 
Johannsen.
Det sociale præger i udpræget ung-
domsarbejdet i CIK. Der er ingen 
grund til at dele spillerne op på 1. el-
ler 2. hold.
- Vi har et hold, der hedder ”Vikingerne” 
og et der hedder ”Sørøverne”, så ingen 
skal føle, at de ikke er så gode. Det 
vigtigste er jo at komme i gang med 
spillet. Så kan vi altid hen ad vejen be-
gynde at arbejde mere målrettet med 
tingene, siger Pernille Johannsen.
Ungdomsholdene træner for manges 
vedkommende på Holmen, hvor der er 
lavet tre baner. Det fungerer rigtig fint 
med omklædningsrum og et lokale 
med et lille køkken.
- Selv om det kan være et problem for 
forældrene, hvis de skal aflevere og 
hente børn både på Kløvermarken og 
på Holmen, siger Pernille Johannsen.

Ydermere holder CIK så til i 
Bådsmandsstræde, hvor klubhuset 
ligger.
- Vi har i adskillige år haft en tradition 
med at vi samledes til en omgang mad 
om tirsdagen i klubben. Men lige plud-
selig har det ændret sig til, at foræl-
drene skal skynde sig hjem for at lave 
mad. Det ville da være meget  mere 
praktisk, hvis vi mødtes i klubben til 
mad og socialt samvær, mens ungerne 
legede, siger Pernille Johannsen.
CIKs ungdom får masser af oplevelser 
med ture og egne turneringer. I ugen 
op til  pinsen var 100 børn i Aalborg 
på en bustur. Der var egenbetaling, 
tilskud fra klubben og lidt ekstra pen-
ge fra forældre, der tog turen derop i 
egen bil.
Pernille Johannsen er et af de tre kvin-
delige medlemmer i bestyrelsen, og 
det har hun det fint med.
- Fodbold er jo for det meste en man-
deverden, så det er godt, at vi kan 
komme ind og slå i bordet og hæve 
stemmen, når det er nødvendigt, siger 
hun og lyder alligevel helt venlig. 
■

Pludselig var der et 
juniorhold 
CIK håber at fødekæden til seniorafdelingen kan blive etableret

Børnene boltrer sig på Holmen



 AF  NIELS RASMUSSEN

Børneprojekt gav ekstra vind i sejlene hos klubben på Kløvermarken

Kløvermarkens Forenede Boldklubber 
(KFB) stiftet den 1. oktober 1990, er 
en sammenslutning af Boldklubben 
Sylvia, grundlagt år 1900, Boldklubben 
Standard Kammeraterne grundlagt 
år 1913 samt Boldklubben Lejerbo, 
grundlagt år 1969. Foreningen er 
baseret på godt kammeratskab og 
sportslige mål, hvor dygtige og enga-
gerede ledere og trænere har fostret 
mange talentfulde spillere, der senere 
har udviklet sig til store profiler på 
danske divisionshold.
I KFB er man ikke som de andre. I 
hvert fald når det gælder de klubber, 
der holder til på Kløvermarken, hvor 
mange klubber må stille sig tilfredse 
med at få et omklædningsrum stillet 
til rådighed.
I KFB råder man over sit eget lækre 

klubhus og en god portion omklæd-
ningsrum i nabobygningen, så de små 
400 medlemmer på de 22 hold kan 
følge sig hjemme, inden de går ud på 
de forholdsvis lækre baner, der støder 
op til klubhuset.
Og i klubben, der længe har været tru-
et af overborgmester Ritt Bjerregaards 
planer om at området skal omkran-
ses af boliger (den såkaldte kinesiske 
mur), vælter det ind med medlemmer 
– der er liv i fusionsklubben.
- Vi har netop kørt et stort børnepro-
jekt i samarbejde med Sønderbro 
Skole og KBU, men om alle de nye 
medlemmer kommer derfra, eller det 
bare er en generel ting, at de gerne vil 
spille hos os, kan vi ikke umiddelbart 
sige noget om, siger Ole Nygaard, der 
vel frem for nogen kan siges at være 

Mr. KFB – godt assisteret af sin kone 
Britta Nygaard, der lige så klart er Mrs. 
KFB.
- Vi blev kontaktet af temaleder Lene 
Nielsen fra Sønderbro Skole. Hun 
spurgte os, om vi ville være med i det 
projekt, hvor alle børnene skulle have 
en chance for at stifte bekendtskab 
med fodbold, og det ville vi selvføl-
gelig gerne. Men det skulle fungere 
på allerbedste vis, så børnene fik en 
positiv oplevelse ud af det. Så KBU 
blev hægtet på projektet, og fik fat i 
en DBU-instruktør, der kunne sørge 
for, at undervisningen blev højt kvali-
ficeret. Otte af vore egne medlemmer 
stillede op. Lærerne var der også, og 
så gik vi i gang fem dage i begyndel-
sen af april, siger Ole Nygaard.
- Jeg er ikke bange for at kalde det en 
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Børneprojekt gav ekstra vind i sejlene hos klubben på Kløvermarken

Medlemmerne 
vælter ind

Knægtene er klar til bold hos KFB
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dundrende succes, og vi vil meget 
gerne dele ud af vores erfaringer, hvis 
andre klubber får lyst til at lave noget 
tilsvarende i forhold til en skole. Vi 
har jo ikke pigefodbold i KFB, men 
hvis pigerne har lyst til at spille sam-
men med drengene, så finder vi ud 
af det. Og vil de helst spille på rene 
pigehold, så er vi ikke kede af at hen-
vise dem til Sundby Boldklub  på den 
anden side i Kløvermarkanlægget, si-
ger Ole Nygaard.
Det er svært at give en helt nøjagtig 
forklaring på hvorfor det vælter ind 
med medlemmer hos KFB for tiden 
– både på seniorsiden og i ungdoms-
rækkerne.
- Det kan hænge sammen med etable-
ringen af FC Amager. Når der samles 
nogle elitespillere i FC Amager skub-
bes nogle af de ”gamle” spillere ned i 
systemet, og så er det måske mere at-
traktivt at skifte til en klub som vores, 
hvor de kan komme til at spille på 1. 
holdet, selv om det så kun er i serie 2, 
hvor vi befinder os lige for tiden, siger 
Ole Nygaard.
Der er efterhånden mange klubber 
på Amager, så det kan måske un-
dre, at nogle af spillerne kommer fra 
Kastrup, Tårnby og Dragør, mens det 
nok er mere forståeligt, at en del spil-
lere kommer fra den indre by, hvor 
det jo ikke ligefrem vrimler med fod-
boldbaner.
Kløvermarken er jo et af de helt store 
anlæg i Københavns Kommune, og 
mange nye klubber henvises til ba-
nerne på Amager. Men de kan slet 
ikke regne med klublokaler eller ræk-
ker af skabe.
I den retning er KFBerne langt bedre 
stillet.
- I 2001 fik vi vores eget klubhus. Vi 
havde nogle penge selv. Andre fik vi 
fra Anlægsfonden, og så lånte vi de 
sidste 100.000 kr.. Heldigvis havde 
vi en god portion håndværkere og 
energiske pensionister, der kunne 
yde et bidrag, så vi kunne få de store 
lokaler, som vi nu råder over, og om 
ganske få år er vi helt gældfri, siger 
Ole Nygaard.
Der er plads til 80 siddende inde i det 
største lokale, og af og til bruges det 
til at ungdomshold holder weekend.
- Så får forældrene en friweekend, 
som Ole Nygaard konstaterer.
Mange forældre er nu meget posi-
tivt stemt over for klubben og stiller 
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gerne op for at yde en indsats som 
trænere for de små purke. Mange af 
forældrene har selv tidligere spillet i 
klubben.
- Når det gælder vores seniorhold 
tæller de også mange spillere, der 
har været væk et stykke tid og måske 
har været i B 93 eller KB. Så kommer 
de tilbage til os.
Økonomien i KFB er ganske god. Men 
pengene kommer jo ikke af sig selv, så 
der  har været ydet masser af frivilligt 
arbejde i årenes løb.
- I helt gamle dage passede vi gar-
deroben ved 6 dagesløbene i Forum. 
Det gav godt. Og der er også kom-

met penge i kassen ved at nogle af 
vore medlemmer har været vagter 
på Roskilde Festivalen, siger Ole 
Nygaard.
Der hviler en rigtig hyggelig stemning 
over hele KFBs anlæg, og det bliver 
ikke mindre hyggeligt af, at der serve-
res gratis kaffe til de folk, de kommer 
for at følge med i tingene.
Som noget helt specielt kan de også 
se det canadiske spil lacrosse, der er 
på programmet i KFB.
■
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For tre år siden brændte Bispebjerg 
Boldklubs klubhus i Lersøparken. 
Sandsynligvis på grund af ildspåsæt-
telse. Så kunne man måske tro, at der 
ville blive opført et nyt. Men indtil vi-
dere går man bare og spejder efter en 
byggetilladelse, så det præfabrikerede 
klubhus kan blive sat op i en fart. Tre 
år uden synlige initiativer kan være 
endog meget svært at forlige sig med 
for folk, der er vant til, at ting kan ord-
nes fra dag til dag.

- Det har gjort ondt. Meget ondt. Nu 
har vi i tre år måtte leve med  den lille 
bygning Karens Hus og nogle contai-

nere ude ved siden af til vore rekvisit-
ter. Vi har mistet hele vores ungdoms-
afdeling. Seniormedlemmerne siver 
stille og roligt væk, og økonomien har 
det skidt, fordi vi ingen indtægter har, 
siger Peter Jensen fra Bispebjergs le-
delse.

På klubbens hjemmeside er der lagt 
eksempler ud på korrespondancen 
med Københavns Kommune, og det er 
ikke opbyggelig læsning. Skulle nogen 
have den opfattelse, at det godt kan gå 
meget trægt idet kommunale system, 
kan de få deres fordomme bekræftet 
ved at læse brevene fra Kommunen.

- Lige op til sæsonen måtte vi droppe 
vores sidste ungdomshold efter for 
tre år siden at have haft 80-100 ung-
domsmedlemmer. Vores sidste op-
gave bestod i, at ringe rundt til andre 
klubber for at bede dem om at tage 
imod vore spillere. Værst af alt så er 
nogle børn simpelt hen holdt op med 
at dyrke idræt, siger Peter Jensen.

Når man ikke har nogen ungdomsspil-
lere, går det ud over de kommunale 
tilskud. Det er skidt på et tidspunkt, 
hvor Bispebjerg Boldklub skal betale 
af på et lån på det klubhus, der er 
brændt.

 AF  NIELS RASMUSSEN

Kun nyt klubhus og fusion kan redde klubben i Lersøparken

Bispebjerg 
sendt til tælling

Bispebjerg’s Peter Jensen 
har dømt stående tælling
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- Og når man ikke har muligheden for 
at have et cafeteria, kan vi heller ikke 
tjene nogle penge der, så økonomisk 
har det også været en gevaldig øre-
tæve. Vi har netop været tvunget til 
at optage et lån på 100.000 kr. for at 
få tingene til overhovedet at hænge 
sammen.

Succesoplevelser kan være god men-
tal benzin. Så får man lyst tl at lave 
noget. Men når det hele tiden er op 
ad bakke, så forsvinder gejsten stille 
og roligt. Batterierne er ved at være 
flade, siger Peter Jensen.
- Det er de samme få personer, der skal 
tage slæbet, og jeg er ikke bange for at 
indrømme, at vi er ved at være slidt 
fuldkommen op. Vi SKAL have det nye 
klubhus i en fart – ellers dør vi.
- Så forhåbentlig står det klart til efter-
årssæsonen. Det ser umiddelbart ud 
til at blive rigtig godt. Flunkende nyt 
selvfølgelig, med tre omklædnings-
rum, vaskerum, cafeteria og hvad man 
ellers kan forvente.
Det forrige klubhus lå jo nede i den 
dybeste del af Lersøparken, hvor der 

ofte i ly af nattens mulm og mørke 
blev begået indbrud. Det nye klub-
hus skal ligge helt oppe ved vejen på 
Bispebjerg Bakke, overfor Bispebjerg 
Hospital, så alle kan følge med. Det 
stopper forhåbentlig indbruddene.
- Det beder vi da til. Efter vi fik sat 
nogle stolper for vinduerne på Karens 
Hus, der også ligger på Bispebjerg 
Bakke, har der i hvert fald ikke været 
indbrud, konstaterer Peter Jensen.
Mens klubben næsten er sendt til tæl-
ling, arbejdes der alligevel på en løs-
ning, der kan komme til at virke som 
en vitaminindsprøjtning.

- Vi er dybt inde i seriøse forhandlin-
ger med en anden klub om en fusion. 
De kan komme med en masse gejst, 
og da de også har kvindefodbold på 
programmet, vil det give en ny dimen-
sion til klubben. Boldklubben Volvox, 
som holder til hos os i Karens Hus, 
er også indbudt til at blive en del af 
fusionen. De er ikke så mange med-
lemmer, og det er naturligvis helt op 
til dem selv, om de vil være med, siger 
Peter Jensen.

- Hvis ellers brikkerne falder på plads i 
løbet af kort tid, er det vores plan, at vi 
vil i gang med at bygge en ungdomsaf-
deling op helt fra bunden, så børnene 
i området ikke behøver at tage på 
langfart til de omkringliggende klub-
ber, siger Peter Jensen.

På seniorsiden har Bispebjerg 
Boldklub stadig fem hold og et old 
boyshold.  Klubben har bevaret sit 
image som dem, der tager imod ”ind-
vandrere” fra Nakskov Boldklub.
- Vi er vel 15 stykker dernede fra, siger 
Peter Jensen.
- Selv om Bispebjerg har mange ting at 
rette op på, så skal der lyde en bunke 
rosende ord til de folk, der tager sig af 
banerne. De har lavet et formidabelt 
flot stykke arbejde, så selve banerne er 
gode, slutter en groggy Peter Jensen.
■

Det haster med at få det udbrændte 
klubhus erstattet
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Grundlovsdag, 5.juni 1985 skulle 
Danmark spille VM-kvalifikationskamp 
mod Sovjetunionen.

Inden da var gået et par uger, som 
havde rystet den internationale fod-
boldverden.

11. maj omkom 52 tilskuerne i flam-
merne, da en kæmpe brandfælde af 
en træ-tribune i engelske Bradford, 
ved en 3.div. kamp mellem Bradford 
og Lincoln,  blev antændt af en hen-
kastet cigaret, der lynhurtigt fik fat i 
det ophobede affald under tribunen.. 
Brandmyndighederne havde et år for 
inden opfordret til en nedrivning af 
tribunen, men Bradford City FC af-
ventede, at man fik færdigspillet 
sæsonen. Det var således planen, at 
tribunen skulle rives ned 13.maj (2 
dage efter branden !) Medvirkende 
til katastrofen var desuden, at brand-
slukkere var indlåst, da de ikke skulle 
kunne bruges som kasteskyts, endvi-
dere var alle døre låst, så man kunne 
undgå gratister. Eneste trøst var, at 
der ikke var hegn omkring banen, 
hvorved 3.000 undgik at blive fanget 
i flammerne.

Blot fire dage senere, 15.maj, ind-
traf en ny fodboldrelateret tragedie. 
Liverpool og Juventus skulle mø-
des i EuropaCup-finalen på  Heysel 
Stadion i belgiske Bruxelles. En 
time før kampstart brød aggressio-
ner løs mellem engelske hooligans 
og italienske fans. Englænderne fik 

skabt vild panik blandt italienerne, 
og der opstod kaos på det italien-
ske tilskuerafsnit, hvilket bevirkede 
at 38 blev dræbt, da de enten blev 
slået eller mast ihjel. De belgiske po-
litimyndigheder havde undervurderet 
opgaven, og havde ikke troet på uro-
ligheder inden kampstart, hvorfor der 
kun befandt sig knap 100 politifolk på 
stadion, da katastrofen indtraf. Selv 
om de store fan-grupperinger var pla-
ceret langt fra hinanden, så var denne 
foranstaltning nedbrudt, da mange 
italienske gæstearbejdere i Belgien, 
havde købt billetter til deres tilrej-
sende landsmænd, således at masser 
af Juventus-fan pludselig befandt sig 
klods op ad Liverpool-afsnittet. 

Tilskueruroligheder var dengang hel-
digvis ukendt på danske stadions, så 
det var 46.700 feststemte positive ro-
ligans, der indfandt sig i Parken på en 
sommervarm grundlovsdag.

Det danske landshold var kommet 
i kvalifikationspulje med Schweiz, 
Norge, Irland og Sovjet, og da de to 
bedstplacerede gik til VM i Mexico, så 
lå det godt med de danske udsigter. 
Men det var en jævnbyrdig pulje, og 
med et forudgående dumt nederlag 
til Schweiz, så var det nødvendigt 
med point mod Sovjet. Statistikken 
talte blot imod Danmark, som havde 
tabt alle de foregående 8 kampe mod 
Sovjet, med en samlet målscore på 
5-30. De tre af kampene var spillet i 
Parken og her var målscoren 4-10. 

Men det var et imponerende stærkt 
hold Sovjet stillede med. Utvivlsomt 
et hold i top-10 på den internationale 
scene. Sovjets hold bestod af hur-
tige superatleter med en glimrende 
teknik og fremragende kondition. 
Denne gang stod Sovjet dog overfor 
det stærkeste danske landshold no-
gensinde.

Danmark var trådt ind på den store 
scene ved EM-slutrunden året for in-
den, så selv om respekten for Sovjet 
var stor, så havde danskerne noget 
at have en vis optimisme i. Det var 
gået op for landstræner Piontek, at 
den danske liga ikke havde kapaci-
tet til at repræsentere på det danske 
landshold. Ingen spillere var med fra 
den bedste danske række (1.div.). På 
målmandsposten var Piontek dog 
tvunget til at bruge spillere der var 
tilknytte en dansk klub, da Piontek 
havde ”savet” Birger Jensen, som 
var den eneste danske målmand af 
klasse i udlandet. Det gav plads til 
Ole Quist fra KB, som i 1985 spillede 
i 2.division !

Til gengæld vrimlede det med dan-
ske stjernespillere fra følgende liga-
er: England, Vesttyskland, Holland, 
Belgien, Italien og Frankrig.

De øvrige 12 danske spillere, udover 
Quist, der skulle i anvendelse grund-
lovsdag, var alle nøglespillere, for de 
flestes vedkommende i topklubber. 
Ikke lige som i 2008, hvor de fleste 

 AF  STEEN CHRISTENSEN
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danskere i udlandet er bænkevarmere, 
for nogens vedkommende oven i kø-
bet i periferiske klubber.

Perlerækken bestod af Søren Lerby, 
Bayern München ( tidligere B1903-
Taastrup-Fremad Amager), Frank 
Arnesen, Anderlecht (Fremad 
Amager), Ivan Nielsen, Feyenoord 
(Fremad Amager), Michael Laudrup, 
Lazio (Vanløse-KB-Brøndby), Preben 
Elkjær Larsen, Verona (FB-Vanløse), 
Klaus Bergreen, Pisa (Lyngby), Søren 
Busk, Gent (Glostrup IC), Jesper 
Olsen, Manchester United (Fakse-
Næstved), Morten Olsen, Anderlecht 
(Vordingborg-B1901) og Jens Jørn 
Bertelsen, Rouen (SGI-Esbjerg). 
Indskiftere var Per Frimann, Anderlecht 
(AB-KB) og Henrik Andersen, 
Anderlecht (Fremad Amager).

Sovjet lagde ud i et hårdt tempo, men 
danskerne gik til opgaven med stor 
iver, og forhindrede Sovjet i at sætte 
sig på kampen. Efter et kvarters spil 
eksploderede Parken, da Elkjær ero-
brede bolden fra en forsvarer og afslut-

tede med at passere Rinat Dassejev, 
som på daværende tidspunkt blev reg-
net for den bedste målvogter i verden. 
1-0. Et par minutter senere gentog 
Elkjær sit kunststykke. Han driblede 
sig fri i venstre side, kort før baglinjen, 
og fra en spids vinkel svingede han 
venstrebenet. Dassajev var passeret 
igen. 2-0, og Parken kogte. Myten har 
siden ville fortælle, at Sovjets træner 
ikke var klar over, hvem Elkjær var. I 
stedet havde han glædet sig over at 
Larsen, som Preben hed i udlandet 
fordi Elkjær var for svært at stave og 
udtale, ikke var med……Men Sovjet 
replicerede hurtigt. 2-1, og danskerne 
fik ikke et roligt øjeblik, før Michael 
Laudrup øgede føringen til 3-1, i mid-
ten af 2.halvleg. Laudrup fik bolden 
stukket af Elkjær. Det virkede som om 
Laudrup tabte noget af balancen, da 
han skulle skyde på mål, og derfor 
snød det Dassajev, da Laudrup, halvt 
liggende, nærmest lobbede bolden 
over Dassajev. 3-1. Kort efter blev der 
ekstase i Parken, da Lerby etablerede 
en kontra, hvor han lavede et fanta-
stisk medløb, efter at have overladt 

bolden til Laudrup. Sovjetterne tøve-
de med at gå på Laudrup, da de afven-
tede en aflevering til Lerby. Laudrup 
var igen noget heldig med sin skud-
afvikling, da han delvis ramte bolden 
med ydersiden af foden, og dermed 
igen snød Dassejev, da bolden gik 
fladt ind ved stolpen. 4-1 og verdens 
bedste målvogter var lamslået. Igen 
svarede Sovjet dog hurtigt igen. Selv 
foran 4-2, med ca. 25 minutter igen, 
var danskerne ikke sikre på sejren, og 
hele Parken holdt vejret, da Ole Quist 
blev passeret, og bolden syntes at gå 
i mål. Men så dukkede Berggreen op, 
som trold af en æske, og fik reddet 
akkurat på målstregen.

Danmark fik dermed en smuk sejr i 
en fantastisk underholdende, med-
rivende og spændende landskamp, 
som aldrig bliver glemt af dem, der 
overværede kampen, hvad enten man 
var tilstede i Parken, eller sammen 
med flere millioner danskere foran TV-
skærmene. Man behøver bestemt ikke 
være ekspert for at udråbe kampen til 
at være den bedste landskamp ople-

En samling koncentrerede spillere før den store festforestilling
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vet på dansk grund. Det blev øvrigt 
Danmarks eneste sejr over det senere 
opløste Sovjetunionen. Senere tabte 
danskerne udekampen mod Sovjet, 
hvor kun ”utroelski” målmandsspil af 
Rasmussen holdt nederlaget på be-
skedne 0-1.  Danmark vandt til sidst 
kvalifikationspuljen, og gik mod nye 
oplevelser i Mexico.

I øvrigt var det danske landshold i 
disse år meget afhængig af de uden-
landske klubbers velvilje. Derfor også 
symptomatisk, at seks af de førnævn-
te spillere aldrig repræsenterede en 
dansk klub på landsholdet: Søren 
Lerby, Frank Arnesen, Ivan Nielsen, 
Preben Elkjær, Henrik Andersen og 
Søren Busk.

Først da Brøndby for alvor trådte ind 
på den internationale scene i slutnin-
gen af 1980’erne, blev der basis for, 
at man også i den danske hverdag 
kunne opleve landsholdsspillere. Da 
Danmark vandt EM i 1992, var mere 
end halvdelen af finaleholdet, og 
truppen, repræsenteret i 1.division.
■

En udvisning, der udløser mindre end 
seks dages karantæne, skal som noget 
nyt afsones i den turnering, som ud-
visningen er tildelt i. Ikke afviklet ka-
rantæne i pokalturneringen overføres 
til turneringskampene.

Det vil sige, at en karantæne, som ek-
sempelvis er tildelt i forbindelse med 
en kamp i DBU’s Landspokalturnering 
også skal afsones i DBU’s Lands-
pokalturnering. 

Således kan en spiller altså være ble-
vet udvist i en Landspokalkamp om 
tirsdagen, men alligevel lovligt spille 
kamp i KBU’s ordinære turnering om 
lørdagen. 

Hvis holdet er slået ud af Lands-
pokalturneringen, skal karantænen i 
stedet afsones i KBU’s ordinære tur-
nering. 

Rent karantænemæssigt skelnes der 
mellem KBU’s ordinære turnering, 
DBU’s Landspokalturnering samt 
KBU’s Pokalturnering.

Karantæner over seks dage skal dog 
principielt afsones på tværs af alle 
turneringer. 

En udvisning, der udløser mindre end Hvis holdet er slået ud af Lands-

Nye regler for 
karantæner

 AF  JAN KRISTENSEN

Elkjær svinger 
venstreskøjten 
til 1-0
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 AF  NIELS RASMUSSEN

Henrik Vestergaard spillede på hold med Cesar Menotti, der som træner førte 
Argentina til VM-guld i 1978

I 2006 kom David Beckham til USA 
for at puste liv i soccer, som ameri-
kanerne kalder den europæiske form 
for football. Sidstnævnte begreb er i 
USA stjålet af american football, som 
er den amerikanske afart af det engel-
ske rugby.
40 år tidligere kom Henrik Vestergaard 
fra B 1903, som den første danske  
fodboldspiller til USA for at spille 
professionel fodbold efter de euro-
pæiske regler. Uden at man af den 
grund skal drage alt for drabelige 
sammenligninger
- En dag i november 1966, ringede jeg 
til min gamle holdkammerat og mål-
mand Jørn Larsen. Jeg ville lige lave 
en aftale, så jeg kunne komme ud 
til Frederiksberg og måle op til per-
sienner og gardiner i den lejlighed, 
som Jørn delte med badmintonstjer-
nen Finn Kobberø, fortæller Henrik 
Vestergaard.
Inden samtalen var slut stod Henrik 
Vestergaard med det ene ben i USA. 
Jørn Larsen arbejdede som journalist 
på B.T, og havde mange internatio-
nale kontakter. Mange danske spil-
lere havde fået kontrakter i Skotland 
via Jørn Larsen. Lønnen var sjældent 
noget at skrive hjem om, men det var 
i hvert fald en oplevelse at blive pro-
fessionel fodboldspiller.
- Jørn kendte den tidligere Manchester 
Unitedspiller Freddy Goodwin, der 
havde spurgt, om han ikke kunne 
skaffe en forsvarsspiller – og så end-
te det med at blive mig, siger Henrik 
Vestergaard.
I USA var man gået i gang med at 
stable en professionel liga på be-
nene. Den hed National Professionel 
Soccer League (NPSL), og det end-

te altså med en kontrakt til Henrik 
Vestergaard, der kom til at spille 
for New York Generals på Yankee 
Stadium, hvor der blev lagt kunstgræs 
ud, når der skulle spilles fodbold efter 
de europæiske regler.
- Hjemme i Danmark havde jeg en 
månedsløn på 1.200 kroner. I USA fik 
jeg det tidobbelte. Der var ikke no-
get med at skrive kontrakt og få en 
overgangssum, som man kender det 
nu. Det var bare den rene månedsløn, 
der talte, fortæller Henrik Vestergaard 
og viser en lønseddel frem, hvor det 
viser sig, at der blev betalt lidt over 7 
dollar i skat til New York.
Henrik Vestergaard var købt som for-
svarsspiller, men da det kneb med at 
lave mål, blev han rykket frem som 
angrebsspiller, og det blev til tre mål 
på hovedstød.
Fremme i angrebet var en af hans 
medspillere en argentiner, der hed 
Cesar Luis Menotti, og han var fak-
tisk manden, der som træner, i 1978 
på hjemmebane i Argentina, førte 
Argentina frem til VM-guldet. med 
spillere som Mario Kempes, Osvaldo 
Ardiles og Daniel Passarella på hol-
det.
- Menotti og jeg, og vores målmand 
spillede poker i timevis, når vi var af 
sted på vore lange rejser. Vi fløj til Los 
Angeles og San Francisco på vestky-
sten, rundede Chicago og Atlanta på 
vej hjem, inden vi tog til New York for 
at spille nogle kampe der.
Meget kan man sige om fodbold i 
USA i 1967. Men den store succes var 
det bestemt ikke.
- Vi var en enkelt gang oppe på 22.000 
tilskuere. Der var da pænt med til-
skuere i Los Angeles og New York, 

men resten var ikke det store sus. Det 
blev jo heller ikke bedre af, at pub-
likum ikke forstod reglerne. Det der 
med off-side gik ikke helt op for dem. 
Det var også en pudsig ting, at vi ca. 
hvert 10. minut skulle have en pause 
i spillet. Så stod vi stille i et minuts 
tid, mens der blev vist reklamer i tv, 
mindes Henrik Vestergaard.
Da han og fruen kom til USA fik de 
udleveret en limousine, så de kunne 
køre rundt og se på huse. Det endte 
med en bolig på Long Island og en 
stor flot Cadillac. Der var stil over 
tingene, og pengene trillede i stride 
strømme ind på bankbogen.
- Jeg kunne sagtens være fortsat der-
ovre. Der var udsigt til et ekstrajob 
som tysklærer og som fodboldtræner 
for nogle børn, der boede 100 km fra 
vores hus. Men der var lige et enkelt 
problem: Vietnamkrigen.  Efter det 
første år skulle jeg have et andet slags 
visum end det første, jeg havde fået. 
Med det nye visum kunne jeg i værste 
fald risikere at blive indkaldt til den 
amerikanske hær – og det havde jeg 
altså ikke lige lyst til, siger Henrik, der 
i øvrigt havde aftjent sin værnepligt i 
den danske livgarde
Så efter 40 soccer-kampe vendte fa-
milien Vestergaard  hjem til Danmark. 
Og til forskel fra andre danskere, der 
havde  være i udlandet for at spille 
professionel fodbold og kom hjem 
til en karantæne, så kunne Henrik 
Vestergaard straks begynde i B 1903 
igen.
- Ligaen i USA var nemlig ikke god-
kendt af det internationale fodbold-
forbund FIFA, så i 1968 var jeg med 
hos B 1903, der efter en forrygende 
omgang fodbold rykkede op i 1. divi-

Den første 
soccer-dansker 
Den første Den første 
soccer-danskersoccer-dansker  
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sion, med et meget ungt hold garne-
ret med nogle erfarne gutter som Ole 
Forsing og mig, siger han.
- Det var dengang Bosse Håkansson 
blev træner, og B 1903 satte nye stan-
darder for fysisk træning i dansk fod-
bold. 
- De unge var næsten ikke til at stop-
pe og ville træne hele tiden, mens vi 
gamle maksimalt kunne strække os til 
tre gange om ugen. Men det blev en 
god blanding slår Henrik Vestergaard 
fast.
I 1969 fik han nogle enkelte kampe 
som back, fordi Torben Nielsen gik 
i stykker. Det blev til en DM-titel, og 
det gentog sig i 1970, selv om en 
stor del af mesterholdet fra 1969 var 
blevet solgt til klubber i Frankrig og 
Vesttyskland.
- Efter den tid var det slut med top-
fodbold. Vi ville have nogle børn, så 
jeg hyggede mig på 2. holdet, siger 
Henrik Vestergaard, der unægtelig 
har fået noget ud af sine kontingent-
kroner i B 1903.
- Jeg har vel spillet 60 ungdomskam-
pe, 205 divisionskampe og 1.000 se-
kundakampe, og jeg agter så sandelig 
at blive ved mange år endnu, siger 
Henrik, der stadig kan opleves på B 
1903s Supermasterhold, der normalt 
er for folk i alderen 55-60 år. Så bruger 
han sin rutine til at kompensere for, 
at han faktisk er 67 år.
- Det kan godt blive til en snes kampe 
i løbet af en sæson, siger han.
Henrik Vestergaard spiller ikke for at 
pleje sin egen forfængelighed, men 
for at hjælpe holdet og klubben. Der 
er tit fysisk styrke af et vist format, når 
han er i aktion. Der tackles igennem, 
så knoglerne synger.
- Det er jo ikke forbudt at tackle igen-
nem, og jeg er fra den tid, hvor man 
ikke lavede bevidste frispark, men 
bare gik til den, siger han.
Som ungdomsspiller var han en lille 
hurtig højre wing, der bl.a. kom på 
KBUs udvalgte hold. Siden blev han 
noget større, og som yngling blev han 
forsvarer.
- En onsdag aften kom 1. holdets træ-
ner Ernst Nilsson hen til mig, efter en 
pokalkamp på Lyngbyvej mod AB, og 
sagde til mig, at jeg skulle spille på 1. 
holdet om søndagen mod Køge. Jeg 
troede, at han tog gas på mig, men 
den var god nok, og han sagde også 
til mig, at jeg skulle med 1. holdet om 

torsdagen for lige at lære de andre 
at kende.
Køge havde på det tidspunkt Hans 
Andersen som centerforward. Han var 
en viljestærk angriber, der hverken 
skånede sig selv eller modspillerne. 
Men Henrik Vestergaard lod sig ikke 
kyse og med en af sine første tacklin-
ger fik han sat sig i respekt, mens Jørn 
Larsen jublede inde i målet.
Fodbold har givet Henrik Vestergaard 
meget. Det blev kun til en enkelt  
Y-landskamp, men det blev til nogle 
forrygende ture med B 1903s første-
hold.
- Vi var i Sovjetunionen og spillede 
overfor 80.000 tilskuere på Lenin 
Stadion mod et russisk hold, der 
blandt andre havde Lev Jashin på 

mål. Vi var også en tur i Georgien, 
og jeg har spillet på flere af de store 
europæiske stadions. Og så har jeg, 
som så mange andre, også fået man-
ge venner ved at være i en fodbold-
klub, siger han.
Egentlig begyndte karrieren i Søborg 
Boldklub, inden turen gik til nabo-
klubben Hero på Gladsaxe Stadion.
- Vi løb og spillede nede i mosen, og 
der fik Christian Andersen og hans 
bror Henning overtalt mig til at skifte 
til B 1903.
- Og det har jeg ikke fortrudt et se-
kund, siger Henrik Vestergaard efter 
foreløbig 53 års medlemskab.
■

67-årige Henrik Vestergaard udpeger 
sin gamle pokermakker Menotti fra de 

glade soccer-dage
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Ny samarbejdsaftale 
mellem K.B.U. og D.A.I.

1. En klub har sit primære tilhørs-
forhold til den union de først har 
opnået medlemsskab af, eller ef-
terfølgende har flyttet sin primære 
fodboldaktivitet til.

2. En klub kan som hovedregel ikke 
deltage med hold i begge unio-
ners udskrevne turneringer inden 
for samme turnerings sæson, med 
mindre klubben har fået en dis-
pensation j.v.f. stk. 3.  

3.  En klub kan ansøge om dispen-
sation til deltagelse i begge unio-
ners aktiviteter, j.v.f. pkt. 2. Dette 
forudsætter dog en skriftlig accept 
fra klubbens “primære union”.  
Denne dispensation kan kun ud-
stedes for 1 turneringshalvdel ad 
gangen, og skal herefter fornyes. 
Gives der dispensation fremsen-
des denne herefter skriftligt til 
den ansøgende klub, samt den 
“sekundære union”.

4.  Dispensationer udstedes kun, 
hvis den primære union ikke til-
byder turneringsfodbold indenfor 
den aktivitet, som klubben ønsker 
deltagelse i.

5.  Ved modtagelse af en ansøgning 
om optagelse fra en “ny klub”, på-
hviler det den pågældende union, 
at undersøge om klubben er med-
lem af den anden union.

6.  Ved optagelse af en ny klub, som 
overgår fra den anden union, skal 
pågældende union sikre sig, at den 
“nye klub” ikke har et økonomisk 
udestående med den tidligere uni-
on. Er dette imidlertid tilfældet, 
skal forholdet være bragt i orden 
af den ansøgende klub, inden en-
delig optagelse i den nye union.

7.  Ved klubskifte unionerne imellem 
kan en spiller blive spilleberettiget, 
såfremt det af DBU eller DAI udar-
bejdede spiller certifikat er korrekt 
udfyldt og i underskreven stand er 
spillerens nye klub i hænde på 
første spilledag, eller ved licens-
ansøgningen hos DAI. Klubskifte 
kan kun ske ved en halvsæson. Der 
henvises i øvrigt til DBU´s fælles-
reglement § 8 for klubskifte.

8.  En spiller kan almindeligvis kun 
spille under en af unionerne i 
samme turneringshalvdel. Der 
kan ansøges om deltagelse i begge 
unioners turneringer. Dette forud-
sætter følgende:

 1.  At spillerens primære klub 
ikke stiller hold indenfor på-
gældende kategori, hvortil der 
ansøges om dispensation. 

 2.  At spilleren er optaget som 
medlem i begge involveret 
klubber.

 3.  Ansøgningen skal være under-
skrevet og godkendt af spille-
rens ”primære klub”.

 4.  Alle ansøgninger tilsendes 
Københavns Boldspil-Union. 
Dispensationen er først gæl-
dende når spillerens klub har 
modtaget accept enten fra 
KBU (KBU klub) eller DAI (DAI 
klub).

 5.  Dispensationen gælder for en 
turneringshalvdel, og skal her-
efter genansøges. 

 6.  Dispensationen gælder til et 
specifikt hold. 

 7.  Almindelige bestemmelser om 
spilletilladelse/spilleberetti-
gelse skal være opfyldte.

9. Ønsker en spiller, at skifte klub 
med tilhørsforhold i en union, til 
en klub med tilhørsforhold i den 
anden union, overføres spillerens 
evt. karantænedage til den nye 
union.

10. Hvis en spiller er blevet udvist i 
en turnerings- eller pokalkamp, 
kan spilleren ikke benyttes/del-
tage før end første spilledag efter 
karantænedagen(e) er afsonet. 

 ■

 AF  JAN KRISTENSEN

Med ikrafttræden den 1. januar 2008, er der indgået en ny samarbejdsaftale fodboldunionerne 
imellem.

Ved underskrift forpligtiger K.B.U. og D.A.I. sig til, at efterleve nedenstående punkter som en 
naturlig del af samarbejdet de to unioner imellem. Der er i forhold til den tidligere aftale lempet 
lidt på aftalen. Det er nu muligt, at spille på et 7 mandshold under DAI og et 11 mandshold under 
KBU – og omvendt selvfølgelig. Det forudsætter dog, at klubben ikke hos sin hovedorganisation 
stiller hold i samme kategorier, for så må man ikke, og at man fremsender en skriftlig ansøg-
ning. Læs hele aftalen her.
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Skriverkarlen 
nægter at gå på efterløn

 AF  STEEN CHRISTENSEN

Journalist Niels Rasmussen rundede 
de 60 år 23. april i år.

Niels Rasmussen arbejdede som  
sportsjournalist hos Aktuelt (1 år), 
Berlingske Tidende (3år) og Politiken 
(24 år). Hans hovedstofområder var 
fodbold, badminton og ishockey. 

For 6 år siden forlod Niels den daglige 
avis-trommerum og blev i stedet free-
lance sportsskribent. Det satte KBU i 
forbindelse med Niels, som, sammen 
med Steen Ankerdal, skrev og redige-
rede, KBU’s 100 år jubilæumsbog ”På 
Banen”.

Da KBU fandt økonomisk grundlag 
til at udgive et KBU-fodboldmagasin, 
Københavnsk Fodbold, i 2005, blev 
samarbejdet med Niels genoptaget.

I Københavnsk Fodbold er Niels en 
flittig skribent, og har vel besøgt om-
kring 60 KBU-klubber, hvor han har 
fundet en aktuel historie, som har haft 
både almén og speciel fodboldinte-
resse. Desuden har Niels, via sin store 
kontaktflade, beriget Københavnsk 
Fodbold med historier/interviews om 
fortidens navne.

Af de øvrige opgaver som Niels påta-
ger sig i disse år kan nævnes Gladsaxe-
Bladet, Fr.borg Amts Avis og fodbolda-
gentfirmaet First Artist. Sammen med 
Steen Ankerdal udgav Niels en bog om 
det danske landshold gennem 100 år 
(1908-2008), og er i øjeblikket ved at 
barsle med et nyt bogprojekt.

Niels er still-going-strong, og har 
bl.a. holdt fodboldlivet ved lige som 
målvogter på B1903’s gammelmands-
hold.

Med sin flid og ungdommelighed 
nægter Niels at gå på efterløn, og der-
ved skulle Københavnsk Fodbold være 
sikker på at beholde en meget vigtig 
hjørnesten i de kommende år. 
■

Niels Rasmussen rundede de 60 år

Efterlønspapirerne er revet itu hos 
Niels Rasmussen
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Christianshavns Idræts Klub blev 
stiftet som fodboldklub i 1921. Det 
bredtdækkende navn var forårsa-
get af , at en anden klub i området, 
Christianshavns Boldklub var stiftet 
et par år for inden, og også havde 
fodbold på programmet. De to klub-
ber blev for øvrigt sammenlagt i 1926 
med CIK som det fremtidige fælles-
navn. 

Men inden da, var der kommet gang i 
CIK, der også havde optaget brydning 
og boksning i klubben. Allerede nogle 
år senere skabte sværvægtsbokseren 
Jacob Michaelsen sensation, da han 
vandt EM-bronze i 1927, OL-bronze i 
1928 og EM-guld i 1930. Disse resul-
tater gør Jacob Michaelsen til en af 
de fremmeste danske amatørboksere 
gennem tiderne.

Også i brydning fik CIK hurtigt etab-
leret sig i den danske elite, hvor Hans 
Frederiksen repræsenterede CIK ved 
OL i 1936. Ved OL 1952 var det Erik 
Østrand, som var CIK-navnet.

I slutningen af 1950’erne startede en 
epoke, både i bryde-og bokseafdelin-
gen hos CIK, som gjorde CIK-navnet 
kendt i alle medier.

I 60’erne fik CIK, under ledelse af Erik 
Østrand, 18 individuelle DM-titler 
og 3 for DM for hold. Endvidere var 
CIK repræsenteret ved OL af  Rudolf 
Petersen (1960) og Alex Bürger 
(1968). I alt er det blevet til 48 indivi-
duelle DM-titler (heraf 4 for kvinder) 
og 4 for hold, og placerer dermed 
CIK, som en af de bedste danske 
brydeklubber gennem tiderne.

På boksefronten var det legenda-
riske Louis Olesen, der igen satte 
CIK på boksekortet. I første halv-
del af 1960’erne kunne Louis fylde 
KB-Hallen til CIK’s internationale 
amatør-stævner. Louis gav med sine 
jernhårde træningsmetoder CIK 
en fremtrædende plads i datidens 
amatørbokning, og var dermed en 
afgørende faktor for dansk boksnings 
come-back på den internationale 
scene. Louis, og CIK, stod bag et af 
de største navne nogensinde i dansk 
boksning, Tom Bogs. Ikke noget at 
sige til, at boksepromotor Mogens 
Palle hurtigt overtog guldfuglen Tom 
Bogs, og dermed sikrede den profes-
sionelle boksning en gevaldig optur.  
Som amatør var Tom Bogs med ved 
OL i 1964, hvor han faktisk var favorit 
til OL-guld, men en skade slog ham 
ud i kvartfinalen.

En ny bokseepoke kom med Richard 
Olsen, som mestertræner. Poul Erik 
Frandsen var CIK’s mand ved OL 
1976, men det var først i slutningen 
af 1990’erne at CIK for alvor igen slog 
til. Her kom den store åbenbaring i 
form af Mikkel Kessler. Måske den 
bedste danske bokser nogensinde. 
Nu var samarbejdet mellem amatø-
rer og professionelle så indarbejdet, 
at selv om Mogens Palle igen sik-
rede sig en guldfugl, så var det sta-
digvæk hos Richard Olsen og CIK, 
at Kessler slog sine træningsfolder. 
Kvindeboksning kom også på CIK’s 
program, og bl.a. vandt Alexandra 
Mathæus (2001) og Tina Hansen 
(2002) VM-bronze.

Ud over fodbold, boksning og bryd-
ning har CIK også gymnastik, hånd-

bold og bordtennis på programmet. 
Ingen tvivl om at CIK er et væsent-
ligt bidrag til den københavnske 
idrætskultur. En yderligere under-
stregning af dette kan man få, når 
man besøger CIK’s idrætscenter i 
Bådsmandsstræde, i Christianshavns 
hjerte. Her holder CIK’erne til i 
E.Nobels tidligere tobaksfabrik. 
Tobakken er borte, men CIK har til 
gavn for ungdommen fået en herlig 
tumleplads.
■

CIK – en multiklub 
med stolte traditioner

 AF  STEEN CHRISTENSEN

Brydere og boksere med international gennemslagskraft

Tom Bogs mindes de 
gyldne CIK-dage



Fænomenet ”tordenvejr” tager til i 
løbet af maj og kulminerer i som-
mermånederne juni, juli og august.  
Et fænomen, som kan være en farlig 
cocktail i forbindelse med en fod-
boldkamp, og som dansk fodbold 
desværre også har erfaret, at man 
skal tage meget alvorligt. 

Det er altid dommeren, der skønner, 
om det er forsvarligt at gennemføre 

en fodboldkamp, når tordenvejret 
rammer.

KBUs signal til dommerne og klub-
berne er klart, hellere afbryde en 
kamp for meget end en kamp for lidt 
på grund af lyn- og tordenvejr.  Udsæt 
evt. kampen og afvent at uvejret er 
drevet over – og genoptag derefter 
kampen, hvis muligt. 
■
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DBUs Mikrofodboldskoler satte i in-
deværende år ny deltagerrekord. 3.760 
børn indtog sammen med deres for-
ældre i de mange skoler landet over i 
weekenden den 17. og 18. maj.

I samarbejde med Team Danmark har 
DBU lanceret ”Aldersrelateret Træning”. 
Udgivelsen er en manual, der skal hjæl-
pe trænerne i klubberne til at udvikle 
spillerne i forhold til det alderstrin, de 
er på. Både landstræner Morten Olsen 
og direktør for Team Danmark, Michael 
Andersen er særdeles positive overfor 
projektet. Manualen kan bestilles hos 
DBU men også downloades som en 
PDF fil via DBUs hjemmeside.

FC Morgan fra Dragør har af KBU 
Turnering fået dispensation til at del-
tage i KBUs Turnering i 2008. Klubben 
spiller i Serie 5 Pulje 20.

Følg med i KBUs sagsbehandling. 
Via KBUs hjemmeside fokusupunktet 
”sager i KBU 2008” bliver klubberne 
løbende orienteret om protestsager 
mv. som får direkte indflydelse på en 
kamps slutresultat.

Husk at indtaste kampens resultat 
inden kl. 24.00 på spilledagen. Det 

gælder alle kampe fra U11 og ældre 
spillere, også selv om rækken ikke stil-
lingføres. Der er principielt ikke ændret 
ved dette forhold, sådan har det været 
igennem mange år. 

Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder 
i din pulje – skal resultatet indberettes, 
skal der udfyldes holdkort, er det en 
halv- eller helårsrække??
- så er der hjælp at hente via KBUs 
hjemmeside, hvor du kan læse propo-
sitionerne for alle rækker under menu-
punktet ”Turneringer”.

Det er nu muligt at finde alle KBUs 
kampe via KBUs hjemmeside. Dette 
gælder helt fra de yngste spillere i U5 
rækken, til rækken for Super Grand Old 
Masters.
Når du skal søge kampoplysninger kan 
du med fordel benytte dig af KBUs hjem-
sides turneringsmodul. Du skal gøre 
brug af linket ”Resultater og stillinger” i
venstremenuen og derefter trykke på 
linket ”klubturneringer”.

Når KBUs klubber skal spille på ude-
bane mod klubberne hjemmehørende 
på Fælleden, HB, Heimdal, Viktoria og 
ØIF, skal det oplyses, at adressen nu er 
flyttet til: P.H.Lings Alle 10 – ved tennis-

banerne overfor Bk. Skjolds klubhus.
Vær opmærksom på, at der skal betales 
for parkeringsafgift ved parkering i om-
rådet omkring Fælledparken

Husk at det er vigtigt, at klubbens 
adresseregister med kontaktpersoner 
altid er 100% opdateret. Der skal være 
en kontaktperson for alle niveauer, 
hvor klubben har tilmeldt hold. Samme 
forhold gælder klubbens officielle mai-
ladresse, som modtager meddelelser 
fra KBU om kampflytninger og karan-
tæner. 
Er der ”kludder” med mailen kan det i 
yderste konsekvens betyde, at vigtige 
informationer ikke kommer frem til 
klubben, med tabt kamp eller bøde til 
følge. 
KBU vil ikke anbefale at man anvender 
en hot-mail, da denne hurtigt løber 
fuld, med det resultat at en vigtig be-
sked til klubben ikke når frem uden at 
modtageren får besked. 
Og der er ingen undskyldning overfor 
KBU Turnering, hvis man misser en 
kamp grundet mailproblemer. Samtlige 
opdateringer sker i KlubOffice.

”Farligt” vejr og fodbold

 AF  JAN KRISTENSEN

Det er dommeren, der suverænt vurderer om en fodboldkamp skal afbrydes 

- f.eks. på grund af tordenvejr. Men KBUs signal er klart - Tag ingen chancer…..
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En lille gruppe ledere fra 7 forskel-
lige KBU klubber var med på KBU’s 
tur til FC St.Pauli i Hamburg. Alle 
deltagere var enige om, at turen var 
meget udbytterig og utroligt inspi-
rerende. Klubben, FC St. Pauli, er en 
meget speciel størrelse, der kan give 
mange overvejelse til, hvordan man 
ønsker sin egen klub skal drives og 
fremstå.
I næste nummer af Københavnsk 
fodbold kommer en mere udbydende 
artikel om inspirationen fra besøget 
hos FC St. Pauli.
■

Klubledere 
på tur til Hamburg

På billedet ses fra venstre:
Claus Teisler (St.Pauli), Yeri (Pioneren 
og KBU’s bestyrelse) Lennart (Fremad 
Valby), Michael (SSB), Nour (Sundby), Kim 
(Damsø) og Tobias (Brønshøj)

FC Sct.Pauli i den brune kult-dragt

 AF  JAN KRISTENSEN
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En bredde med 
ambitioner

 AF  NIELS RASMUSSEN.

”Vi er en breddeafdeling med det so-
ciale i højsædet – men vi har da også 
nogle ambitioner”.
Det er den hurtige version fra Michael 
M. Svendsen, når han som fodboldfor-
mand i CIK – Christianshavns Idræts 
Klub – skal give en karakteristisk af 
klubben.
For mange står Christianshavn sikkert 
som noget a la Gasolin med et hyg-
geligt kvarter og øl på havnekanten 
i sommermånederne, men når det 
gælder fodboldafdelingen er  tingene 
på samme måde som i mange andre 
klubber. Det er dårlige banefaciliteter 
og en oplagt mangel på ledere, lige-

som det er mere end svært at fast-
holde spillerne, når de bliver juniorer 
eller ynglinge.
Men de må kunne noget i CIK, for når 
mange af spillerne bliver omkring de 
20 år, så vender de tilbage til klub-
ben.
Det kan så hænge sammen med det 
sociale. CIK har netop afholdt Indoor 
Champ mesterskaber, hvor der spilles 
bordfodbold, dart og rafles og satses 
rigtig meget på at have det sjovt sam-
men.
I CIK har man luret, at det er smart at 
have kvindefodbold. For så kommer 
mændene også, konstaterer Michael 

M. Svendsen, der selv valgte klubben 
på Amager, da han flyttede til hoved-
staden fra Holbæk.
- Faktisk har CIK også haft en funk-
tion som en slags satellitklub i for-
hold til Holbæk. Pudsigt nok er det 
ikke folk, der bor på Christianshavn, 
som spiller seniorfodbold i CIK; siger 
formanden.
Når det gælder herresenior er det hele 
en blanding af godt og skidt.
- Vi har været nede og rode rundt i 
bunden af serie 3 med vores bedste 
herrehold, men nu går det fint i top-
pen af serie 2, og vores 2. hold lig-
ger i serie 3, så i den retning går det 

Der skal være plads til det hele i klubben fra Christianshavn



godt. Men vi måtte trække vores 3. 
hold, fordi der ikke var nogen til at 
tage sig af holdet rent praktisk, og vo-
res oldboys hold har også opløst sig 
selv. Det kommer forhåbentlig snart i 
gang igen, for jeg vil godt spille på det 
niveau, siger Michael M. Svendsen.
Når det gælder om at forbedre øko-
nomien har fodboldafdelingen i CIK 
fundet ud af at forene det nyttige med 
det behagelige.
- Vi leverer personale til koncerter i 
Forum og i K.B.-Hallen. Vi sender e-
mails rundt, og når folk så ser, hvem 
der spiller, melder de sig. Vi arbejder 
også ved Roskilde Festivalen. Her får 
personalet lidt bedre vilkår end de 
folk, der skal betale for at komme ind 
og høre de mange koncerter, siger 
han.
Michael M. Svendsen har efterhånden 
være med i bestyrelsen i en halv snes 
år, og som formand ser han tilfreds-
hed  på en del af de ting, som der er 
sat skub i.
- Vores sponsorarbejde er virkelig ble-
vet knivskarpt. Omsætningen er ste-

get betragteligt, og det går opad, så 
der bliver råd til at forkæle folk lidt.  
Vi finder på lidt utraditionelle ting. 
I fjor holdt vi fest, da seniorholdene 
havde samlet 72 point sammen. I den 
forbindelse er det jo en vigtig del af 
klublivet, at få folk til at forstå, at alle 
skal yde deres bidrag, så bestyrelsen 
ikke bliver slidt op, siger Michael M. 
Svendsen, som den forbindelse kunne 
glæde sig over, at Cibi e Vini er blandt 
sponsorerne i klubben, så der kom 
gode ting på bordene….
Et blik på klubbens fortrinlige hjem-
meside viser, at der er hele tre kvinder 
i bestyrelsen.
- Det er virkelig en fornøjelse. De laver 
et godt stykke arbejde, roser forman-
den, der ser  fordelen i en forholdsvis 
flad struktur, hvor det hurtigt lykkes 
at få informationer ud i alle kroge af 
klubben.
- Vi har også et nyhedsbrev, der kører 
med en ganske pæn succes.
Når det gælder den sportslige place-
ring er der lavet en plan for klubbens 
udvikling, og det går bedre end man 

havde tænkt sig. Derfor er det heller 
ikke urealistisk at tro, at klubben kan 
rykke i serie 1 eller måske endda op i 
Københavnsserien.
- Men lige her og nu satser vi på at 
konsolidere 2. holdet i serie 3. Så kom-
mer turen til 1. holdet næste gang. 
1. holdspillerne i CIK, plus nogle af 
reserverne, bliver vartet lidt ekstra 
op. De har hver fået tildelt et skab til 
deres udstyr, og så får de deres træ-
ningstøj vasket.
Vores træner Jan Gjøe er gammel 
CIKer, og har haft mange af de nuvæ-
rende spillere, da de var ungdoms-
spillere i klubben, siger Michael M. 
Svendsen.
■
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306.000 
spiller fodbold i DBU

 AF  JAN KRISTENSEN

Dansk fodbold kan igen notere en 
fornem fremgang i antallet af ak-
tive udøvere. Med henvisning til 
Danmark Idræts-Forbunds seneste 
medlemsregistrering runder dansk 
fodbold (DBU) i 2008 mere end 
306.000 aktive fodboldspillere. Bag 
tallene gemmer der sig en fremgang 
for KBU , som endnu engang kan 
præstere medlemsfremgang. Denne 
gang på 500 spillere. For første gang 
runder KBU de 25.000 aktive spil-
lere.  

Boldklubben Skjold er fortsat med 
sine 1.565 aktive medlemmer mar-
kant Danmarks medlemsrigeste 
fodboldklub. På Top 10 findes også 
HIK, KB og Hvidovre IF.  I parentes 
ses klubbernes placering i 2007. 
Lige under ”Top 10” bobler yderli-
gere tre KBU-klubber: B93, FB og 
B1903. Ud af Top-10 er gledet Farum 
og Lyseng. 

1. Skjold, København (1) 1565
2. Brøndby IF (2) 1173
3. Greve Fodbold (5) 1165
4. Hørsholm-Usserød IK (7) 1158
5. HIK(4) 1150
6. Taastrup FC (3) 1150
7. Søllerød Vedbæk (4) 1134
8. KB (ny) 1110
9. Skjold, Birkerød (ny) 1080
10. Hvidovre IF (9) 1059

Københavnske Skjold er fortsat Danmarks største

CIK’erne hygger sig på Holmen
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Savner dit fodboldhold 
en sponsor

Vi tilbyder et komplet sæt spilletøj 
med PÅGEN-logo* på brystet.

Sættet består af:

13 spilletrøjer
13 shorts
14 strømper
  1 målmandssæt

Farvemuligheder:

* PÅGEN er i Danmark mest kendt for PÅGEN kanel-
gifl er, men bager mange forskellige gode og sunde 
brød. PÅGEN er Sveriges førende bageri grundlagt i 
1878, og beskæftiger omkring 1.600 medarbejdere.

?

Strømper: vælg mellem 27 forskellige farve-
kombinationer.

KUN1.499,-
excl. moms

spilletøj 
stet.

p

el-
nde 
gt i 
re.

Kontakt din lokale sportsforhandler for bestilling. WWW.SELECT.DK
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På grund af vendingen af både se-
nior- og ungdomsrækkerne i som-
meren 2008 er konceptet for KBU’s 
fællesrækker med LFBU, BBU og SBU 
blevet gennemgået og tilrettet til den 
nye turneringskalender. Tilpasningen 
af pigerækkerne er foretaget af styre-
gruppen for fællesrækkerne mellem 
SBU, KBU, BBU og LFBU.

U17 Pige Elite Øst
Turneringen for den nuværende U17 
Pige Elite Øst vil fra sommeren 2008 
skifte navn til U18 Pige Elite Øst og 
skal afvikles efter følgende rammer: 
• I efterår 2008 vil turneringen blive 

afviklet med en række med 10 hold. 
• Årgangene for spilleberettigede del-

tagere er 1991, 1992 og 1993 eller 
yngre. 

• Indrangeringsgruppen vil i juni må-
ned 2008 foretage indrangering af 
holdene til sæsonen 2008/09. 

• Klubberne skal ikke indsende an-
søgning, idet holdene allerede spil-
ler med i turneringen i foråret 2008. 
Ikke udtagne hold deltager i lokale 
rækker. 

Herefter vil følgende regler for op- og 
nedrykning være gældende:

 
Efterår:
• I efteråret vil turneringen blive afvik-

let med 1 række af 10 hold. Nummer 
1 - 8 i efterårets turnering kvalificerer 
sig til forårets Elite Øst. Nummer 9 – 
10 fra U17 Pige Elite Øst rykker ned i 
de lokale rækker. 

• Ekstraordinære nedrykninger kan 

komme på tale, hvis der sker ned-
rykning fra U17 Piger DM. 

• Antal nedrykkere fra U17 Pige Elite 
Øst forøges tilsvarende med antallet 
af nedrykkere fra U17 Piger DM. 

• Fra de lokale rækker er det blevet be-
sluttet, at følgende regler er gælden-
de for oprykning til U17 Pige Elite 
Øst: 

 o Den samlede bedste nr. 1 fra SBU/
LFBUs U17 Pige 1 rækker kvalifi-
cerer sig direkte til forårets U17 
Pige Elite Øst 2009. 

 o SBU/LFBUs næstbedste 1’er og 
KBUs vinder af U17 Pige Mester 
spiller om den ledige plads i en 
kvalifikationskamp. Hjemmebane 
tildeles efter lodtrækning.

Forår:
• Turneringen i foråret afvikles som en 

enkeltturnering med en pulje bestå-
ende af 10 hold. 

• Årgangene for spilleberettigede del-
tagere er 1991, 1992 og 1993 eller 
yngre. 

• En klub kan kun deltage med 1 
hold. 

• Nummer 1 er rækkevinder efter endt 
sæson og tildeles en vandrepokal, 
der skal afleveres til administrator 
inden næste sæsons afslutning.

Efter sæsonafslutning:
• Indrangering til ny sæson. Klubberne 

skal indsende ansøgningsskemaer til 
ny sæson til lokalunionerne 

• Deadline for aflevering af disse ud-
meldes i god tid fra lokalunionerne

U15 Pige Elite Øst
Turneringen for den nuværende U14 
Pige Elite Øst vil fra sommeren 2008 
skifte navn til U15 Pige Elite Øst
 
Efterår 2008: 
• Der afvikles turneringer i de lokale 

rækker med henblik på kvalifikation 
til forårets U15 Pige Elite Øst. 

• Kvalifikation til U15 Pige Elite Øst 
sker efter nedenstående kriterier: 

 o Fra SBU/LFBU deltager de seks 
bedste hold. 

 o Fra KBU deltager de tre bedste 
hold. 

 o SBU/LFBU’s bedste nummer syv 
skal spille kvalifikationskamp 
mod KBU’s nummer fire om den 
sidste ledige plads. 

 o Hjemmebane tildeles efter lod-
trækning.

Forår 2009:
• Turneringen i foråret afvikles som en 

enkeltturnering med en pulje bestå-
ende af 10 hold. 

• Årgangene for spilleberettigede del-
tagere er 1994 og 1995 eller yngre. 

• En klub kan kun deltage med et 
hold. 

• Nummer 1 er rækkevinder efter endt 
sæson og tildeles en vandrepokal, 
der skal afleveres til administrator 
inden næste sæsons afslutning.
■

Den fremtidige 
struktur for pigernes
fællesrækker 
Fremtidens struktur for fællesrækkerne inden for pigefodbolden er blevet fastlagt på et 

møde mellem repræsentanter fra SBU, KBU og LFBU. Ændringerne træder i kraft fra som-

meren 2008

 AF  JAN KRISTENSEN
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Styregruppen for de fælles ungdoms-
rækker i SBU, LFBU, BBU og KBU har 
fastlagt turneringsstrukturen for dren-
genes fællesrækker. Den nye turne-
ringsstruktur træder i kraft i forbindelse 
med vendingen af både senior- og ung-
domsturneringerne i sommeren 2008.

På styregruppens møde blev det 
blandt andet besluttet: 
• at den nuværende U18 Drenge 3. 

division fra sommeren 2008 skif-
ter navn til U19 Drenge Elite Øst 

• at den nuværende U16 Drenge 3. 
division fra sommeren 2008 skifter 
navn til U17 Drenge Elite Øst

• at den nuværende U14 Drenge Elite 
Øst fra sommeren 2008 skifter navn 
til U15 Drenge Elite Øst

• at kvalifikationskampe til U17 og 
U19 Drenge Elite Øst skal finde 
sted umiddelbart efter afslutningen 
på efterårets turnering 

• at der skal foretages indrangeringer 
efter hver sæsonafslutning i juni 

• at evaluering af turneringsstruktu-
ren foretages efter den første sæ-
son.

Oversigt over den fremtidige struk-
tur:

U19 Drenge Elite Øst: 
• Indrangeringsgruppen vil i juni må-

ned 2008 foretage indrangering af 
holdene til sæsonen 2008/09. 

• Klubberne skal ikke indsende an-
søgning, idet holdene allerede 
spiller med i turneringen i foråret 
2008. 

• Ikke udtagne hold deltager i lokale 
rækker.

Efterår:
• I efteråret vil turneringen blive af-

viklet med 2 rækker af 10 hold. 
• Årgangene for spilleberettigede 

deltagere er 1990 og 1991 og yng-
re. 

• En klub kan kun deltage med 1 
hold. 

Følgende regler for op- og nedrykning 
vil være gældende:
• Nummer 1 - 7 i efterårets turne-

ring kvalificerer sig til forårets Elite 
Øst. 

• Nummer 8 - 10 rykker ned i lokale 
rækker, hvor SBU har 2 opryknings-
pladser, LFBU 1 oprykningsplads og 
KBU 2 oprykningspladser. 

• Den sidste plads spilles der om i 
en kamp mellem KBU og SBU. Hvis 
LFBU spiller med under anden lo-
kalunion tilfalder pladser denne. 

• Hjemmebane tildeles efter lodtræk-
ning.

Forår:
• Turneringen i foråret afvikles som 

en enkeltturnering med to puljer 
bestående af 10 hold. 

• Årgangene for spilleberettigede 
deltagere er 1990 og 91 og yngre. 

• En klub kan kun deltage med 1 
hold. 

• Nummer 1 og 2 i rækkerne spiller 
semifinaler på kryds i Elite Øst. 

• De to vindere af semifinalerne spil-

ler finale. Tildeling af hjemmebane 
afgøres ved lodtrækning. 

• Semifinale afvikles onsdag i uge 25 
og finale afvikles lørdag i samme 
uge. 

• Vinderen af finalen er samlet række-
vinder og tildeles en vandrepokal, 
der skal afleveres til administrator 
inden næste sæsons afslutning.

Efter sæsonafslutning:
• Klubberne indrangeres til ny sæ-

son. 
• Klubberne skal indsende ansøg-

ningsskemaer til ny sæson til loka-
lunionerne 

• Deadline for aflevering af disse 
udmeldes i god tid fra lokalunio-
nerne

U17 Drenge Elite Øst
Indrangeringsgruppen vil i juni måned 
2008 foretage indrangering af holdene 
til sæsonen 2008/09 
• Klubberne skal ikke indsende an-

søgning, idet holdene allerede 
spiller med i turneringen i foråret 
2008 

• Ikke udtagne hold deltager i lokale 
rækker

Efterår:
• Turneringen bliver afviklet med to 

rækker af 10 hold 
• Årgangene for spilleberettigede 

deltagere er 1992 og 1993 og yngre 
• En klub kan kun deltage med et 

hold

Den fremtidige 
struktur for drengenes
fællesrækker 
På grund af vendingen af både senior- og ungdomsturneringer i sommeren 2008 har det 

været nødvendigt at revidere strukturen for fællesrækkerne mellem SBU, BBU, KBU og 

LFBU. Den nye struktur for drengenes fællesrækker er netop blevet vedtaget.

 AF  JAN KRISTENSEN
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Følgende regler for op- og nedryk-
ning er gældende:
• Nummer 1 - 7 i efterårets turnering 

kvalificerer sig til forårets Elite Øst 
• Nummer 8 - 10 rykker ned i lokale 

rækker, hvor SBU har 2 opryknings-
pladser, LFBU 1 oprykningsplads og 
KBU 2 oprykningspladser 

• Den sidste plads spilles der om i 
en kamp mellem KBU og SBU. Hvis 
LFBU spiller med under anden lo-
kalunion tilfalder pladser denne. 
Hjemmebane tildeles efter lod-
trækning

Forår:
• Turneringen afvikles som en enkelt-

turnering med to puljer bestående 
af 10 hold 

• Årgangene for spilleberettigede 
deltagere er 1992 og 1993 og yngre 

• En klub kan kun deltage med 1 
hold 

• Nummer 1 og 2 i rækkerne spiller 
semifinaler på kryds i Elite Øst 

• De to vindere af semifinalerne spil-
ler finale. Tildeling af hjemmebane 
afgøres ved lodtrækning 

• Semifinale afvikles onsdag i uge 
25 i 2008 og finale afvikles lørdag i 
samme uge 

• Vinderen af finalen er samlet ræk-
kevinder og tildeles en vandre-
pokal, der skal afleveres til ad-
ministrator inden næste sæsons 
afslutning.

Efter sæsonafslutning:
• Efter endt sæson indrangeres der 

igen til ny sæson 
• Klubberne skal indsende ansøg-

ningsskemaer til ny sæson til loka-
lunionerne 

• Deadline for aflevering af disse 
udmeldes i god tid fra lokalunio-
nerne

 U15 Drenge Elite Øst:
 Efterår:
• Der afvikles turneringer i de lokale 

rækker med henblik på kvalifikation/
deltagelse til/i forårets U15 Drenge 
Elite Øst 

• Kvalifikation til U15 Drenge Elite 
Øst sker efter nedenstående krite-
rier: 

 o Fra SBU/LFBU deltager de 
fem bedste hold 

 o  Fra KBU deltager de tre bedste 
hold 

 o  SBU/LFBU’s nr. 6 spiller kvalifika-
tionskamp på hjemmebane mod 
KBU’s nr. 5 om en plads 

 o KBU’s nr. 4 spiller kvalifikations-
kamp på hjemmebane mod SBU/
LFBU’s nr. 7 om en plads

Forår:
• Turneringen afvikles som en enkelt-

turnering med en pulje bestående 
af 10 hold 

• Årgangene for spilleberettigede 
deltagere er 1994 og 1995 og yngre 

• En klub kan kun deltage med et 
hold 

• Nummer 1 er rækkevinder efter endt 
sæson og tildeles en vandrepokal, 
der skal afleveres til administrator 
inden næste sæsons afslutning.

 ■

Dispensation betyder, at man allerede 
har eller kan opnå tilladelse til at over-
træde en ellers almindeligt gældende 
regel. Reglerne for, hvem og hvordan 
der må spilles i kampe og turnerin-
ger, skal sikre fair vilkår for alle par-
ter. Både de to hold, der på dagen er 
på banen mod hinanden; men også 
de hold, der berøres af resultatet og 
gennemførelsen af denne kamp. Fair 
Play for alle er målet – men også at 
fodbold skal være for alle. Skidt, hvis 
nogen forhindres i at spille fodbold-
kampe i en turnering. Så mange spil-
lere, så mange kampe og så mange 
hold som muligt. Ikke for enhver pris 
– der er grænser – for man skal huske 
på, at der altid er en anden part også. 
Modstanderhold har krav på at få fair 
vilkår – både når de står på banen i 
den anden ende, og som deltager i 

turneringsstillingen. Det handler ikke 
kun om en selv.

Dispensation til at bruge 
enkeltspillere
3 måneders reglen: Fodbold er delt 
op i aldersklasser – U’erne i ungdom. 
Man kan jo så havne lige på den gale 
side af en skæringsdato. Som barn og 
ung følges man med de, man kender, 
også selvom man er lidt for gammel. 
Derfor er der dispensation til at spille 
med på årgangsholdet, selv om man 
er født i oktober-november-december 
året før. Og dog – for at sikre den an-
den part i kampen fair vilkår, er det 
kun tilladt at bruge 2 spillere på den-
ne 3 måneders-regel i samme kamp. 
At det er en generel dispensation be-
tyder, at man ikke skal gøre noget på 

forhånd – der skal ikke ansøges, blot 
orientere modstanderholdets leder 
inden kampen. Kan man ikke holde 
sig inden for 2-mands grænsen, så 
skal man melde holdet til i den ældre 
årgang, hvor det jo altid er lovligt at 
benytte spillere født året efter.

Hos de ældre ungdomsspillere – der 
tæller point og fører stilling - gælder 
samme regel om at måtte benytte 2 
op til 3 måneder for gamle spillere. 
Uden konsekvenser – man kan både 
vinde kampen og rækken. For at und-
gå at meget kreative ledere spekule-
rer i at finde kanongode spillere født 
de sidste 3 måneder før årsskiftet, og 
sætte dem ind på sit hold for at for-
stærke det sportsligt – så gælder tilla-
delsen til at overtræde aldersgrænsen 
med de 3 måneder ikke i de 2 bedste 

Dispensation
 AF  POUL FREDERIKSEN
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KBU-rækker. KBU Turnering ønsker 
på den anden side ikke på den konto 
at afskære hold, der er åbenlyst gode 
nok til at deltage her, og som af andre 
grunde ikke har rimelige alternativer. 
Derfor kan KBU Turnering efter ansøg-
ning give særlig tilladelse til alligevel 
at deltage i Mester eller Række 1 - dog 
uden at klubben kan bruge det sports-
lige resultat til at viderekvalificere sig. 
Teksten står i § 4.3.

Regler for endnu ældre spillere: Er 
man mere end 3 måneder for gammel, 
kan man opnå tilladelse til at være 
med hos de yngre alligevel. Det kræ-
ver en begrundet ansøgning. Mulige 
grunde kan ligge hos spilleren selv – 
hans/hendes fysiske udvikling er ikke 
alderssvarende, eller der kan være 
særlige sociale hensyn som skole-
klasse-tilhør – men det kan også ligge 
hos klubben i, at man ikke har hold i 
årgangen over. Selv om København er 
begunstiget af, at næste fodboldklub 
ligger lige om hjørnet, så skal ung-
domsspillere ikke af stive regler tvin-
ges væk fra den klub, som de føler sig 
naturligt knyttet til. Der er sat en øvre 
grænse på max. 3 spillere i alt – og 
højst 2 i samme kamp. For 11mands 
hold betyder det, at man i sidste ende 
kan lande på at måtte benytte op til 

4 spillere, for 9mands hold op til 3 
spillere og for de mindre holdstørrel-
ser højst 2 spillere, der er født året 
før. Man afskriver sig samtidig retten 
til oprykning eller til at blive række-
vinder, når/hvis man opnår aldersdis-
pensationen til mere end 3 måneder 
for gammel spiller. Reglen er til for at 
gavne både det enkelte hold og for at 
sikre de andre hold i rækken en god 
kamp, uden at de behøver frygte, at 
”outsideren” løber med laurbærrene 
i form af rækkevinderdiplomet eller 
guleroden i skikkelse af avancement. 
Også denne tekst står i § 4.3   

Piger på drengehold: Heldigvis har 
mange klubber i dag pigehold – men 
der er stadig mindst lige så mange 
uden. For at give de yngre piger sam-
me mulighed som deres jævnaldren-
de drenge tillader man uden videre, 
at der deltager jævnaldrende piger på 
hold, der spiller i rækker for ”drenge”. 
Pigerne kan følges med drengene fra 
klassen eller lokalområdet – og der er 
ingen begrænsninger på antallet. Det 
er en generel dispensation – automa-
tisk udstedt til alle, så der skal ikke 
søges. Der er en øvre grænse – sat 
ved året, hvor hun fylder 15 år. Af flere 
årsager – også fodboldmæssige for at 
styrke københavnsk ”pigejuniorfod-

bold”. Når man er fyldt 14 år anses 
man for at være gammel og moden 
nok til at kunne løsrive sig fra sit op-
rindelige klubtilhør, og søge til en klub 
med pigejunior- og kvindefodbold. 
Reglen er ikke begrænset til klubber 
uden pigehold – men pigerne kan ikke 
frit benyttes i flæng på drenge- og pi-
gehold eller spille dobbelt – de skal 
opfylde reglerne om at være spillet fri. 
Teksten er angivet i § 4.3 – og reglerne 
for at spilles fri står i § 9.1. 

”Vi kan ikke stille hold i dag”
Nødhjælp fra oven til laveste hold: 
Det er aldrig rart, når en kamp ikke 
kan gennemføres. Derfor prøver man 
gennem dispensationer at begrænse 
antallet af ”tabt uden kamp”. Jo læn-
gere ned man kommer i rækkerne, 
jo mere sårbare bliver trupperne for 
skader, manglende ildhu, karantæner 
m.v. – for det laveste hold skal jo også 
agere hjælper til holdene ovenover, 
når de får karantæner, skader, ram-
mes af lejrskoleafbud m.v. Derfor har 
man givet en generel tilladelse til i 
ungdomsfodbold at benytte op til 2 
spillere fra aldersklassens øvrige hold 
i kampene, selvom de ikke har sid-
det en kamp over på deres normale 
hold og derfor er lovformeligt ”spillet 
fri”. Men – højst 2 og for at det ikke 
skal kunne misbruges til at skaffe sig 
uretmæssig sportslig gevinst, gæl-
der reglen ikke, hvis det pågældende 
hold spiller i KBU Mester eller Række 
1 også selvom det skulle være klub-
bens laveste hold i aldersklassen. Og 
endelig – man kan ikke lægge disse 
2 spillere oveni de i forvejen 4, man 
kunne have med som for gamle spil-
lere. 6 ”unormale” spillere – 2 lidt 
for gamle, 2 noget for gamle og 2 
sportsligt bedre – det er for unfair for 
modstandere i lavere rækker. Reglen 
siger max. 4 tilsammen på alle slags 
dispensation i 11mands kampe – og 
er den ene eller 2 af disse mere end 
3 måneder for gamle, så skal de være 
godkendt på forhånd og dermed har 
holdet afskrevet sig muligheden for at 
blive rækkevinder. Den sidstnævnte 
mulighed mister man ikke, fordi man 
i en eller flere kampe benytter de 2 
spillere fra højere hold. Teksten står i 
§ 9.7  - det er også en god ide lige at 
runde § 18.7.
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”Vi har ikke længere spillere 
nok til alle vore hold”
Holdet trækkes: Det kan ende med, 
at der ikke er andet at gøre end at fra-
melde et hold. Reglen siger, at det er 
laveste hold, der så skal trækkes. Men 
– ingen har interesse i, at et hold tvin-
ges til at spille videre i en række, hvor 
det sportsligt set helt klart ikke hører 
hjemme, mens samme klub så skulle 
trække hold ud, hvor de sportsligt set 
helt åbenlyst hører til og beriger både 
sig selv og sine modstandere med 
sjove og jævnbyrdige kampe. Derfor 
kan KBU Turnering give dispensation 
– og typisk samtidig stille et sikker-
hedsnet op, for at klubben ikke derved 
på de andre klubbers bekostning op-
når en sportslig gevinst. Teksten står 
i § 16.8 

Særlige betingelser for gam-
melmandshold: Et særligt fæno-
men er Old Boys og ældre – i slang 
”Gammelmandsholdene” – hvor spil-
lerne er så gamle, at de må forventes 
selv at kunne sætte grænser for, hvor 
meget de kan overkomme og tåle at 
spille. Klubben har måske ikke spil-
lere nok til at kunne stille fuldt hold 
hver gang i alle tilmeldte aldersklas-
ser – så for at undgå, at der i tide og 
utide skal meldes afbud til kampe, så 
er der en generel tilladelse til, at man 
kan spille med i flere aldersklasser 
på en gang. Dispensationen går på, 
at man ikke skal sidde over 1 kamp 
på et yngre hold for at deltage på et 
ældre. Der er ikke dispensation til af 
nød at supplere sig med yngre spillere 
! – og heller ikke til lige at spille med 
på Veteran 3 dagen efter, at man har 
spillet for Veteran 1 eller 2. Teksten 
står i § 9.1 

”Vi har for mange spillere 
til vores hold”
Mere end 3 udskiftere: Nogle træ-
ningstrupper har lavvande, hvad an-
går spillere at tage af – hos andre er 
der hver gang mere end til 1 hold. 
Godt fællesskab og kammeratskab må 
gerne kendetegne fodboldlivet – der-
for kan der ses igennem med, at man 
overskrider antallet af normale antal 
udskiftere på 3 til de enkelte kampe. 
Hos de yngste er der ingen formel 
øvre grænse for, hvor mange man må 

have med i den enkelte kamp. Det af-
gør man selv – men man skal oplyse 
det til modstandernes leder (der dog 
ikke kan protestere) inden kampen og 
i øvrigt bør man hos de yngste efterle-
ve HAK-princippet om, at hver spiller 
som minimum spiller med i halvdelen 
af kamptiden. Hos de lidt ældre unge 
må antallet af udskiftere nå op på 5 
– dog ikke i kampe med påsat KBU-
dommer. Dels for at undgå, at denne 
skal holde styr på endnu flere end de 
i forvejen 14 hvad angår gule kort, ud-
skiftninger m.v. – dels fordi man så 
er oppe i rækker, hvor resultatet spil-
ler en mere betydende rolle og man 
ikke skal kunne spekulere i at have de 
friske folk på bænken for at opnå en 
sportslig gevinst. Reglen er til for at 
fastholde de sidste hos de mere bred-
debetonede hold. Teksten står i § 13.8 
og er en generel dispensation. 

Man skal selv kunne spille sig 
til sin placering
Resultatet af en spillet kamp æn-
dres sent i turneringen: At man hav-
ner, hvor man gør, i sin slutstilling – 
det skulle gerne være et udslag af og 
et rimeligt udtryk for, hvor gode man 
selv har været i turneringens mange 
kampe. Trækkes et andet hold ud af 
turneringen, så skal resultatet af alle 
holdets kampe efter reglerne annul-
leres. I nogle tilfælde – typisk, når et 
hold trækkes meget sent i turnerin-
gen – kan det få helt åbenlyse uhel-
dige og utilsigtede konsekvenser for 
andre hold i stillingstabellen. Derfor 
kan KBU Turnering her gå ind og be-
slutte ikke at annullere alle kampe, 
men i stedet fastholde resultatet af 
alle spillede kampe og fastsætte de 
manglende til 0-3. Det er ikke noget, 
de andre hold i stillingen behøver 
søge om sker, og det er heller ikke en 
ret, de som sådan har hævd på – det 
er alene en vurderingssag for KBU 
Turnering. Teksten står i § 6.7.

”Jeg vil gerne skifte klub” 
En klub per halvår: En spiller må kun 
spille kamp for 1 klub i samme tur-
neringshalvår – i hvert fald ikke 2 kø-
benhavnske klubber i samme halvår. 
Er man/ens familie tilflyttere – så er 
mulighederne for at opnå dispensa-
tion til at spille i en KBU-klub fra dag 

1 gode. Nu sker det jo desværre, at 
en klub afmelder sit enlige hold i en 
aldersgruppe efter måske kun 1 kamp. 
Her kan KBU Turnering også gå ind og 
give dispensation, så den pågældende 
spiller ikke skal holde fodboldpause – 
med stor fare for at holde op – i ½ år. 
Teksten står i § 8.1

Klubskifte i sommerpausen: Det 
sker jævnligt, at spillere efter i foråret 
at have spillet for en klub, ønsker at 
søge nye græsgange. Der kan være 
flere grunde – sportslige ambitioner, 
man trives ikke længere så godt med 
holdkammerater og/eller træner, el-
ler man/ens forældre bryder sig ikke 
længere om de værdier, som klubben 
praktiserer. Uden at skulle igennem 
et større forhør kan man melde sig 
ud det ene sted og ind under fanerne 
det andet sted – og spille videre fra 
efterårets start, hvis ellers man ikke 
skylder kontingent i sin gamle klub 
eller er i karantæne. Det gælder for 
alle uanset alder – og dog. Er man 
under 14 år og spiller på sin klubs 1. 
hold i sin årgang – så er man i farezo-
nen set med sin klubs øjne for at blive 
fisket af en anden klub. Man kan sta-
dig ”slippe fri” af sin gamle klub, men 
ikke uden videre gå direkte over og 
spille på 1. holdet i den anden klub i 
efteråret. I langt de fleste tilfælde sker 
klubskifter også for ”1. holdspillere” 
uden mislyde – måske tilmed tilskyn-
det af ens snart tidligere klub – og det 
er der ingen ønsker om at stå i vejen 
for. Men for at få hæmmet de værste 
”fiskere” i at agere på et frit marked – 
så skal 1. holdsspillere under 14 år, 
der vil skifte i sommerpausen, ansøge 
KBU Turnering forinden. Det er ikke 
en betingelse – men omvendt et klart 
ønske – at den afgivende klub i den 
forbindelse meddeler, at de ikke har 
noget ”at klage” over. Teksten står i 
§ 8.5.
■
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 AF  NIELS RASMUSSEN.

Klublokaler i skurvogne. Ideen lød slet 
ikke god, da den blev præsenteret som 
et led i genhusningen af Østerbro IF, 
der måtte forlade sine lokaler i den 
tribune, der skulle væltes og erstattes 
med en ny på Per Henrik Lings Alle 
for at Parken kunne få et tidssvarende 
stadion.
- Men det er simpelt hen det bedste, 
der er sket i Østerbro IF i mange år, 
nærmest jubler klubformand Linda 
Sørensen.
- Det er godt nok ikke noget vi har lyst 
til at gøre om, men nu hvor vi står 
midt i det hele, kan vi bare konsta-
tere, at vi har fået det noget så her-
ligt. Stemningen er simpelt hen flyt-
tet med ovre fra de gamle lokaler. Vi 

har fået  alle vore pokaler op på hyl-
derne, vi har bordtennis og billard, vi 
har køkken, vi har kontorfaciliteter, vi 
har et klublokale, vi har fået et lækkert 
fjernsyn og senest har vi fået sat nogle 
borde og stole op ude i gården, så 
vore medlemmer kan sætte sig derud 
og hygge sig og f.eks. spise dagens ret 
formedelst 35 kroner.
Det nye klublokale er stykket sammen 
af seks skurvogne på hver 15 kvm. , og 
det er endt som det nydeligste, luftige 
byggeri. Lyset vælter ind i lokalerne, 
og medlemmerne nærmest går rundt 
og smiler fra øre til øre af ren fornø-
jelse. Det er som at se nogle katte, der 
har fået serveret fløde.
- Nu lyder det også så drabeligt at vi 

kalder dem skurvogne, for hvis vi nu 
skal være helt ærlige, så vil mange an-
dre sikkert kalde dem pavilloner, siger 
Linda Sørensen.
Da Østerbro IF i en fart skulle rømme 
lokalerne ovre i tribunen i Parken i no-
vember, var man slet ikke forberedt. 
En uge eller to mere ville have været 
rart.
- Men folkene i Parken havde jo også 
en tidsplan at tage hensyn til, så vi 
måtte i gang, og skurvognene var ikke 
færdige til at tage imod os, så det 
foregik af og til i mørke. Men i den 
stund oplevede vi, at der er hold i det 
gamle ordsprog om at modgang gør 
stærk. Vore medlemmer stod sam-
men og kæmpede for at vi kunne få 

Det lignede en tarvelig nødløsning, da klubben måtte forlade sine lokaler i tribunen, 

fordi Parken skulle ombygges. Men det har udviklet sig til en succeshistorie.

Østerbro IF fandt lykken
i seks skurvogne



KØBENHAVNSK FODBOLD 3/2008 35

det bedste ud af det. Der blev brugt 
mange frivillige timer på at få det til 
at fungere. Ja, min svigermor var så 
venlig at sy gardiner til lokalet, min-
des Linda Sørensen.
- Da det hele stod færdigt, troede vi, 
at de mest negative medlemmer ville 
komme med lidt skarpe bemærknin-
ger. Men de var dårligt trådt ind ad 
døren, før de roste forholdene.
Nu er livet jo ikke altid lutter lagka-
ge, og der er da også ting, der kunne 
være væsentlig bedre. Logistikken 
halter noget, efter klubben er kom-
met lidt længere væk fra banerne i 
Fælledparken i forhold til dengang, 
da omklædningsrummene lå nede i 
kælderen under tribunen.
- Vi har måttet anskaffe nogle træk-
vogne, så det ikke er så tungt for bør-
nene at slæbe ting ud på banerne. 
Også i den forbindelse trådte med-
lemmerne til og ydede noget ekstra. 
Vognene skal stå under et halvtag, og 
det klarede vi selv at få lavet. Det var 
ikke svært for mig på generalforsam-
lingen at stille mig op og rose med-
lemmerne, for de har virkelig gjort det 
formidabelt, siger Linda Sørensen.
- Som tingene er lige nu, er den al-
mindelige stemning, at det ville være 

helt suverænt, hvis vi kunne få lov til 
at blive hvor vi er. Byggeriet af det nye 
klubhus ude på Østre Alle trækker ud 
og trækker ud, og der kan vel nemt 
komme til at gå fire-fem år, før det står 
færdigt. Der skal være arkitektkonkur-
rence, der skal være høring om lokal-
plan, og fredningsmyndighederne skal 
ind over byggeriet. Midt i alle proble-
merne må jeg igen have lov til at rose 
de kommunale forvaltninger, som er 
involveret i det projekt. De knokler 
hårdt for at vi kan få det bedste ud af 
det hele, siger Linda Sørensen.
HB, Viktoria og Heimdal har også måt-
tet ofre nogle ting for at få tingene til 
at gå op i en højere enhed, og det er 
ikke alt, der er problemfrit.
- Når man skal genhuses hos en an-
den klub og ikke kan være sikker på, at 
få det samme omklædningsrum hver 
gang, skaber det selvfølgelig proble-
mer. Værst i øjeblikket er nok forhol-
dene for de gæstende klubber. De har 
ikke haft meget plads at rutte med, når 
de kommer på besøg og skal klæde 
om. Nu ser det heldigvis ud som om 
vi får 1. sal på nogle af skurvognene, 
så de involverede klubber kan få det 
bedre, siger Linda Sørensen.
■

Linda Sørensen, forkvinde hos 
Østerbro IF



36 KØBENHAVNSK FODBOLD 3/2008

Børnekurser
1 Børnefodboldens basis
2 Fodbold og små fødder
3 Fodbold gennem leg
4 Brug bolden træner
5 Fodboldtekniske færdigheder
6 Ung og træner for første gang

Ungdomskurser
1 Hvor skal jeg løbe hen
2 Træning af piger
3 Målmandstræning
4 Teknik og koordination
5 Taktik og coaching
6 Teenage træning

Seniorkurser
1 Fysisk træning
2 Taktisk træning

Husk at få uddannet klubbens trænere og ledere inden det er for sent.!

Inspirationskurser

Klubbestilling af kursus kan KUN ske elektronisk, via KBUs hjemmeside www.kbu.dbu.dk, 
under menuen Uddannelse.
Spørgsmål kan rettes til  KBUs kontaktperson: Leif Wettendorff - Tlf.: 3915 9209  – Mail: lwet@kbu.dbu.dk 

Nu kan du nemt se om ’bolden er ude eller inde’…
Den perfekte spraymaling GARDEN GAMES fra Plasti-Kote til sommerens mange sjove timers 
leg/spil i haven. Anvendes på græsarealer til markering af legeområder som f.eks. fodbold-, bad-
minton-, tennis-, basketball-baner mm. Nu kan du nemt se om bolden er ”ude” eller ”inde”, og 
slipper for mange diskussioner. Tør i løbet af 20 min. Forhandles af førende byggemarkeder 
og farvehandlere. Mere info hos Borup Kemi på tlf. 5756 0020, eller www.borupkemi.dk
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Lokalunionerne kan udskrive turneringer for følgende aldersgrupper: 
HERRER/DRENGE: 
1. Seniorer, hvis deltagere skal være fyldt 16 år på spilletidspunktet. 
2. Old-boys, hvis deltagere er fyldt 33 år på spilletidspunktet.
3. Veteraner, hvis deltagere er fyldt 40 år på spilletidspunktet.
4. Superveteraner, hvis deltagere er fyldt 45 år på spilletidspunktet.
5. Masters, hvis deltagere er fyldt 50 år på spilletidspunktet.
6. Super Masters, hvis deltagere er fyldt 55 år på spilletidspunktet.
7. Grand Old Masters, hvis deltagere er fyldt 60 år på spilletidspunktet.
8. Super Grand Old Master, hvis deltager er fyldt 65 år på spilletidspunktet.
9. U-19 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 18 år før 1/1 det år turneringen starter. 
10. U-17 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 16 år før 1/1 det år turneringen starter.
11. U-16 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 15 år før 1/1 det år turneringen starter. 
12. U-15 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 14 år før 1/1 det år turneringen starter.
13. U-14 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 13 år før 1/1 det år turneringen starter.
14. U-13 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 12 år før 1/1 det år turneringen starter.
15. U-12 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 11 år før 1/1 det år turneringen starter.
16. U-11 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 10 år før 1/1 det år turneringen starter.
17. U-10 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 9 år før 1/1 det år turneringen starter.
18. U-9 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 8 år før 1/1 det år turneringen starter. 
19. U-8 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 7 år før 1/1 det år turneringen starter.
20. U-7 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 6 år før 1/1 det år turneringen starter.

KVINDER/PIGER: 
1. Seniorer, hvis deltagere skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet. 
2. Old-girls, hvis deltagere er fyldt 29 år på spilletidspunktet.
3. U-19 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 18 år før 1/1 det år turneringen starter.
4. U-18 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 17 år før 1/1 det år turneringen starter.
5. U-15 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 14 år før 1/1 det år turneringen starter.
6. U-14 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 13 år før 1/1 det år turneringen starter.
7. U-13 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 12 år før 1/1 det år turneringen starter.
8. U-12 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 11 år før 1/1 det år turneringen starter.
9. U-11 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 10 år før 1/1 det år turneringen starter.
10. U-10 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 9 år før 1/1 det år turneringen starter.
11. U-9 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 8 år før 1/1 det år turneringen starter.
12. U-8 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 7 år før 1/1 det år turneringen starter. 
13. U-7 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 6 år før 1/1 det år turneringen starter. 

 AF  JAN KRISTENSEN

Der er ikke så megen hokus pokus. Man skal blot være obs. på de nye rækkebetegnelser. I praksis tillægges hver årgang et år. U5 bliver til U6 osv. osv.
Der er ingen ændringer for spillerne andet end at man her i overgangsfasen spiller sammen i 3 halvsæsoner i stedet for ”normalt” 2 halvsæsoner.  Altså de spillere, som i dag er på 
samme hold, er sammen i 1½ år - forår 2008, efterår 2008 og forår 2009.

Klubberne skal være opmærksomme på et par justeringer i turneringsreglementet pr. 1. juli 2008. 
Årgange og U-betegnelserne  m.v. ændrer sig grundet DBUs repræsentantskabs beslutning om at vende 
turneringerne til efterår – forår. 

Ændringer i Turneringsreglementet 
pr. 1. juli 2008 

§ 4.1
Lokalunionerne kan udskrive turneringer for følgende aldersgrupper: 

HERRER/DRENGE: 
1. Seniorer, hvis deltagere skal være fyldt 16 år på spilletidspunktet. 
2. Old-boys, hvis deltagere er fyldt 33 år på spilletidspunktet.
3. Veteraner, hvis deltagere er fyldt 40 år på spilletidspunktet.
4. Superveteraner, hvis deltagere er fyldt 45 år på spilletidspunktet.
5. Masters, hvis deltagere er fyldt 50 år på spilletidspunktet.
6. Super Masters, hvis deltagere er fyldt 55 år på spilletidspunktet.
7. Grand Old Masters, hvis deltagere er fyldt 60 år på spilletidspunktet.
8. Super Grand Old Master, hvis deltager er fyldt 65 år på spilletidspunktet.
9. U-18 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 18 år før 1/1 det pågældende år. 
10. U-16 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 16 år før 1/1 det pågældende år. 
11. U-15 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 15 år før 1/1 det pågældende år. 
12. U-14 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 14 år før 1/1 det pågældende år. 
13. U-13 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 13 år før 1/1 det pågældende år. 
14. U-12 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 12 år før 1/1 det pågældende år. 
15. U-11 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 11 år før 1/1 det pågældende år. 
16. U-10 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 10 år før 1/1 det pågældende år. 
17. U-9 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 9 år før 1/1 det pågældende år. 
18. U-8 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 8 år før 1/1 det pågældende år. 
19. U-7 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 7 år før 1/1 det pågældende år. 
20. U-6 drenge, hvis deltagere ikke må være fyldt 6 år før 1/1 det pågældende år. 

KVINDER/PIGER: 
1. Seniorer, hvis deltagere skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet. 
2. Old-girls, hvis deltagere er fyldt 29 år på spilletidspunktet.
3. U-18 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 18 år før 1/1 det pågældende år. 
4. U-17 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 17 år før 1/1 det pågældende år. 
5. U-14 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 14 år før 1/1 det pågældende år. 
6. U-13 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 13 år før 1/1 det pågældende år. 
7. U-12 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 12 år før 1/1 det pågældende år. 
8. U-11 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 11 år før 1/1 det pågældende år. 
9. U-10 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 10 år før 1/1 det pågældende år. 
10. U-9 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 9 år før 1/1 det pågældende år. 
11. U-8 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 8 år før 1/1 det pågældende år. 
12. U-7 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 7 år før 1/1 det pågældende år. 
13. U-6 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 6 år før 1/1 det pågældende år.  

§ 5.1
Turneringsåret går fra 1. januar til 31. december. Perioden fra 1. januar til 30. juni betragtes 
som 1. turneringshalvdel og perioden 1. juli til 31. december som 2. turneringshalvdel.

Gældende tekst: Ny tekst:

Turneringsåret for en turnering er 12 måneder, der starter enten 1. januar eller 1. juli. Den 
enkelte lokalunion kan for egne turneringer beslutte om turneringsåret starter 1. januar 
eller 1. juli. De første 6 måneder i et turneringsår betegnes 1. turneringhalvdel, de sidste 6 
måneder 2. turneringshalvdel.§ 9.1 

For at rykke ned på et lavere rangerende hold i samme turneringsår (perioden 1/1-31/12) 
for samme klub, skal spilleren ”løses” til nedrykning. Det sker ved, at det højere ranger-
ende hold samme spilledag spiller - eller i mellemtiden har spillet - en turneringskamp, 
hvor spilleren ikke deltager/deltog. 
Omkampe, op- og nedrykningskampe, pulje- og pokalkampe betragtes med hensyn til 
anvendelse af spillere som turneringskampe. 
Ved overbygningsaftaler betragtes fællesholdet som 1. hold. 
En spiller kan ikke løses til nedrykning en spilledag, hvor spilleren er idømt karantæne. 
Overordnet fælles indrangering Herrer: Danmarksturneringen - Danmarksserien/Kvalifi ka-
tions-rækken - U-18 Drenge DM - U-16 Drenge DM. 
Kvinder: Danmarksturneringen - Danmarksserien - U-17 Piger DM.
Ud fra den overordnede rangering udarbejder lokalunionen indrangering af lokalunionens 
egne turneringer. 
Selvom reglerne er overholdt, kan lokalunionen i særlige tilfælde gribe ind, hvis det vur-
deres, at spillere er rykket ned på et lavere rangerende hold for at forstærke dette. 
Lokalunionen kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne om op- og nedrykning af 
spillere. Med undtagelse af eventuelle særregler i lokalunionen er stk. 1 og 6 dog altid 
gældende  

For at rykke ned på et lavere rangerende hold i samme turneringsår for samme klub, …..

§9.2
Det er ikke tilladt at spille en turnerings første kamp på et lavere rangerende hold, for 
derefter at deltage på et højere rangerende holds første kamp. Dog kan spillere benyttes 
frit i 1. kamp i Danmarksturneringen for herrer samt Danmarksturneringen for kvinder. 

 

Det er ikke tilladt at spille en turnerings første kamp på et lavere rangerende hold, for 
derefter at deltage på et højere rangerende holds første kamp. Ved overtrædelse vil lavere 
rangerende hold blive sanktioneret. 
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Mange af KBUs klubber har gennem 
de sidste par år arbejdet hårdt på at 
tilpasse sig DBU’s ”Holdninger og 
Handlinger”. Spilformerne 5 mod 5, 
9 mod 9 og Horst Weins 3 mod 3 er 
blevet introduceret rundt omkring i 
klubberne – primært med succesfuldt 
udfald. Børnefodbolden er i fremgang 
både på den kvalitative og kvantita-
tive side i de klubber, der har været 
dygtigst til at omstille sig i forhold 
til ”Holdninger og Handlinger”. Men 
det har givet mange klubledere mere 
arbejde i omstillingsfasen f.eks. med 
træningsplanlægning samt organise-
ring og strukturering af holdene. Hvis 
Jeres klub har behov for at komme vi-
dere på den lettest mulige måde, kan 
det være en god idé at kontakte en 
af KBU’s konsulenter. De kan hjælpe 
-  både strukturering af ungdoms-
afdelingen og det praktiske i træ-
ningen, når en klub gerne vil videre 
DBU’s ”Holdningerne og Handlinger”, 
og dermed få flere og gladere børn i 
Jeres klub. 
De typiske spørgsmål når DBU’s 
”Holdninger og Handlinger” introdu-
ceres eller implementeres er:

Kræver ’Holdninger og handlinger’ ikke 
flere trænere end tidligere og vil  træ-
nerne bruge endnu mere tid på træner-
gerningen?
Svar: Nej, ikke nødvendigvis. Men 
’Holdninger og Handlinger’ kan være 
en god indfaldsvinkel til at få flere ak-
tive forældre i børnefodbolden. Her 
er kurset ’Børnefodboldens Basis’ 
den perfekte inspirationskilde. Som 
udgangspunkt kan de nuværende træ-
nere og hold fortsætte som tidligere. 
’Holdninger og Handlinger’ kan give 
klubber og trænere inspiration til at 
gøre tingene på nye måder, der gør det 
sjovere og lettere for alle. 

Vil holdninger og handlinger ikke øde-
lægge det for de gode spillere?

Svar: Nej, det misforstår mange. Ideen 
med omlægningen af børnefodbolden 
i Danmark er at forbedre både kvali-
teten og kvantiteten, Det vil sige at 
danske fodboldbørn skal blive både 
bedre og flere.

Forældrene i vores klub ønsker ikke at 
hjælpe til. Hvad gør vi?
Svar: I kontakter straks KBU’s konsu-
lenter. Konsulenterne har mange idé-
er og erfaringer I kan anvende. KBU’s 
konsulenter kan også hjælpe Jer med 
at gå i dialog med forældrene, så I ikke 
står alene med opgaven.”

Må vi ikke længere samle de bedste 
spillere til træning eller kamp?
Svar: Jo, det siger ”Holdninger og 
Handlinger” ikke noget om. Men man 
skal ikke niveaudele børn for hver 
en pris eller for de voksnes skyld. 
Niveaudelingen behøver dog ikke ske 
som den altid har gjort med faste hold-
delinger efter niveau. Der er masser at 
andre spændende muligheder. KBU’s 
konsulenter har masser af erfaringer 
og idéer I kan blive inspireret af.

Vi har svært ved at skaffe ressourcer 
til at starte nye hold op i forhold til 
’Holdninger og Handlinger’, så vi har 
en lang venteliste. Hvad gør vi?
Svar: Kontakt straks KBU’s konsulen-
ter. Her er der masser af hjælp at hen-
te. Konsulenterne kan skaffe profes-
sionelle instruktører, der kan hjælpe 
Jer med at aktivere de nye børns for-
ældre til at blive holdledere, trænere 
osv. I forhold til faciliteter og mangel 
på baner, kan KBU’s konsulenter også 
inspirere Jer til at løse problemer. 

Vores trænere har ikke tid eller over-
skud til at uddanne sig. Hvad gør vi?
Svar: Der er i dag et utal af muligheder 
for at uddanne sig som træner. Hvis 
nogle af trænerne ikke har tid til at 
uddanne sig, kan uddannelsen ske i 
holdenes normale træningstid under 
selve træningen. Kontakt KBU’s kon-
sulenter for mere information. ■

  Nyt fra 
konsulenterne

 AF  JENS HØJBERG & FLEMMING JENSEN
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Tilmelding, rejseoplæg til din klubs tur til Limone Cup, hotelbrochure etc.:

LIMONE CUP 2008

Limone Cup afvikles for 14. gang i skolernes efterårsferie - uge 42 - ved
Europas smukkeste sø, Gardasøen. Til Limone Cup spiller man to-tre
kampe på enten helt nye topmoderne kunstgræsbaner (fjerde generati-
ons kunstgræs) eller på græsbaner – bl.a. har vi lejet det flotte stadion i
Gavardo. I 2007 var der deltagelse af hold fra England, Ukraine, Sverige,
Norge og Danmark.

En central del af turen til Limone Cup er også at se en international 
topkamp. Tidligere har deltagerne til Limone Cup set bl.a. Champions
League-opgør som Inter – Spartak Moskva, AC Milan – PSV Eindhoven,
AC Milan – FC Barcelona, landskampen Italien – Hviderusland og Bun-
desligaopgør som Bayern München – Schalke 04 og Hansa Rostock –
Schalke 04. UEFA’s internationale kampkalender bestemmer hvilket 
opgør, der tilbydes deltagerne i Limone Cup 2008.

Udover fodbold er der til Limone Cup god tid til at hygge sig sammen i
det smukke område og i de hyggelige byer ved Gardasøen. Mange væl-
ger også at besøge Europas næststørste forlystelsespark Gardaland,
der er få kilometer fra hvor man bor.

Indkvarteringen er enten på hotel, eller feriecenter. Vi samarbejder med
feriecenteret The Garda Village, hvor man bor i fire-sengs bungalows el-
ler campingvogne med bad og toilet. Feriecenteret har privat badestrand
lige ned til Gardasøen, en flot swimmingpool og masser af andre facilite-
ter.

Pris 2.095 kr. pr. deltager for syv dage med fire overnatninger

Pris 2.495 kr. pr. deltager for otte dage med fem overnatninger

Holdgebyr 1.000 kr. pr. hold (baneleje, pokal/medaljer, dommere)

Priserne inkluderer kørsel i bus med toilet, vippesæder, video/DVD, 
vejskat, bus til rådighed under opholdet til udflugter m.v. efter aftale
samt indkvartering på hotel/feriecenter med halvpension.
Entre til fodboldkamp og forlystelser ikke inkluderet.

Ønsker man at arrangere egen transport er prisen 1.250 kr. for 7-dages
ophold og 1.550 kr. for 8-dages ophold.

ALDERSKLASSER Limone Cup 2008 – både 7-mands og 11-mands:
Klasse   1 Ynglinge: født efter 1.1.1989
Klasse   2 Junior 1: født efter 1.1.1991
Klasse   3 Junior 2: født efter 1.1.1992
Klasse   4 Junior 3: født efter 1.1.1993
Klasse   5 Drenge 1: født efter 1.1.1994
Klasse   6 Drenge 2: født efter 1.1.1995
Klasse   7 Lilleput 1: født efter 1.1.1996
Klasse   8 Lilleput 2: født efter 1.1.1997
Klasse   9 Miniput 1: født efter 1.1.1998
Klasse 10 Miniput 2: født efter 1.1.1999
Klasse 11 Damejunior: født efter 1.1.1991
Klasse 12 Piger: født efter 1.1.1994
Klasse 13 Pigelilleput: født efter 1.1.1996
Klasse 14 Minipiger: født efter 1.1.1998
Der gives aldersdispensation efter gældende regler hos de danske lokal-
fodboldunioner.

Der er pokal eller medaljer til alle deltagende hold.

PROGRAM FOR SYV-DAGESTUR TIL LIMONE CUP

Bemærk at programmet tilpasses fodboldkampe og jeres øvrige ønsker.

Lørdag 11. oktober: Om eftermiddagen afrejse fra jeres klubhus. Non-
stop til Italien.

Søndag 12. oktober: Evt. besøg i Gardaland eller kamp i Serie A hos
AC Milan, Inter eller en tredje klub i det nordlige
Italien.

Mandag 13. oktober: Limone Cup starter. Evt. udflugt til Verona.
Tirsdag 14. oktober: Limone Cup fortsætter. Evt. venskabskamp mod

italiensk klub eller international kamp overværes.
Onsdag 15. oktober: Limone Cup fortsætter. Evt. venskabskamp mod

italiensk klub eller international kamp overværes.
Torsdag 16. oktober: Hjemrejse om eftermiddagen.
Fredag 17. oktober: Hjemkomst til jeres klubhus.

GLIMT FRA LIMONE CUP 2007:
“Takk for fantastisk Limone Cup. Som lagleder for Høle IL i Norge
må jeg si at denne Cup er det beste vi noen sinne har vært på. Vi
spreder vore anbefalinger over hele landet” - Geir Tengesdal, Høle IL
(Norge)

”En flot tur der vil blive husket. Flotte anlæg med gode fodboldba-
ner. Stor oplevelse med venskabskamp mod et italiensk hold” - Bjar-
ne Gade, Mønsted/Sparkær IF

”Vi har haft en kanonturnering med meget tætte kampe. Aftensma-
den var super. Vi boede på en meget fin campingplads og fik god
behandling” - Søren Sloth, Harlev IK

”Garda Village er et glimrende sted at bo. Det var helt i top at spille
italiensk venskabskamp. Vi mødte Caprino på en flot bane og gode
spillere” - Jørn Eriksen, Støvring IF

”Golf Paradiso hvor vi boede var i absolut topklasse. Fin turnering”
- Henrik Oksholm, BSV

”Fin afvikling af turneringen på gode baneanlæg og med udmærke-
de dommere” - Søren Iversen-Hansen, Tarm IF

”Perfekt bustransport og perfekt at bo på Garda Village” - Dorthe
Eriksen, Uhre/FC Midtjyden

“Vi deltog for anden gang i Limone Cup og kommer igen i 2008” -
Andrey Shylyatytsky, FC Halychyna (Ukraine)

”It was a perfect stay for us – our players and staff will never forget
Limone Cup, and hopefully we will get a chance to come back again
in the future” - Malcolm Lysons, MNN Advanced Soccer (England)

www.limone-cup.dk

Fodboldturnering – International topfodbold – Hotelindkvartering – God mad – Swimmingpool – Besøg San Siro 


