
                           

 

 

 

 

Fodbold 
 

Ved udgangen af 2009 bestod fodboldbestyrelsen af følgende medlemmer:  

 

Formand:   Lasse Vinther  

Næstformand:  Kenneth Toft Andersen  

Kasserer:   Kristian Kjær Jensen  

Sekretær:   Rasmus Kofoed Pedersen  

Materielforvalter:  Erik Holm Hansen  

Bestyrelsesmedlem:  Jesper Ahleson  

Bestyrelsesmedlem:  Martin Haakansson 

  

Det årlige medlemsmøde blev afholdt lørdag den 31. januar 2009. Der var 42 fremmødte 

medlemmer, hvilket var historisk flot. Gunnar Nørager blev valgt som mødets dirigent. 

  

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen m.m.: 

Næstformand: Kenneth Toft Andersen 

Kasserer:  Kristian Kjær Jensen 

Sekretær:  Rasmus Kofoed Pedersen 

Regnskabskontrollant: Jens Jønholt 

  

 

Bestyrelse og samarbejdspartnere  
Der skal igen i år lyde en stor tak til en meget velfungerende, professionel og 

temperamentsfuld bestyrelse. I har alle uden tøven i nu 2 år uden udskiftning udført en 

kæmpe indsats for alle medlemmerne i fodboldafdelingen. 

  

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke ALLE omkring vores 5 hold for indsatsen i 

sæsonen 2009 og ser med glæde og forventning frem til fortsat godt samarbejde i 2010. 

  

Fodboldafdelingens samarbejde med eksterne parter herunder Idrætskontoret, FU og KBU 

har ligeledes fungeret upåklageligt. Tak til PG og Politiskolen for udlån af transitter og til 

Station City for udlån af lokaler til vores afslutningsfest. 

 

Aftalen med sponsorerne, restaurant Hercegovina i Tivoli ved Ivan Juric, sportsforretningen 

Fair Play v/John på Gammel Køge Landevej og ikke mindst vores trofaste 12. mand, 

ejendomsmæglerfirmaet HOME v/ Bjerregaard & Co., forløb ligeledes perfekt i år igen 

igen.  

 

 
v/Bjerregaard og Co. 

 

 

 

 
   PI-Fodbold 

________________ ________________ 



Træner- og holdlederfunktioner var besat således i 2009:  
Jan Madsen, cheftræner.  

Jens Jønholt, holdleder for 1. holdet.  

Martin Haakansson, træner for 2. holdet (Bornholmerholdet).  

Flemming Jørgensen, træner for 3. holdet.  

Klaus B. Andersen, dametræner.  

Jan ”Mølby” Nielsen, træner for veteranholdet.  

 

Tak til trænerne som alle har gjort et stort stykke arbejde for spillerne på holdene og 

klubben generelt. Vi siger desværre farvel til dametræner Klaus og 3. holdstræner 

Flemming, der begge trænger til selvvalgt pause efter flere arbejdskrævende år bag roret. 

De får en velfortjent pause til at pleje deres egen fodboldformåen i klubben, mens de kan 

overveje, hvornår deres trænercomeback skal indtræde.  

 

Fodboldsæsonen 2009, need to know. 
Vi startede et anderledes fodboldår med fem 11-mandshold: To herrehold i serie 3, et 

herrehold i serie 4, et herreveteranhold samt et nyoprykket damehold i serie 2. Året blev 

anderledes, idet KBU ønskede at ændre turneringsafviklingen, der tidligere for alle holds 

vedkommende havde fulgt kalenderåret. I 2009 skulle nogle hold spille ½-års turneringer 

med mulighed for hurtige op- og nedrykninger, et hold skulle spille fra efterår til forår og et 

hold skulle spille jf. kalenderåret.  

 

1. holdet, der spiller i serie 3 for førstehold, spillede ½-års turnering i foråret. De endte på 

en 8. plads ud af 14 med 18 point og en målscorer på 24-24. I efteråret startede 1. holdet 

den nye turneringsform som først afsluttes i foråret 2010. Holdet overvintrer lidt over 

halvvejs i turneringen efter 14 kampe på en flot 1. plads ud af 14 med 33 point (4 point 

foran nr. 2) og en målscorer på 48-26.    

 

2. holdet (Bornholmerholdet), der også spiller serie 3, spillede 2 ½-års turneringer i 2009. I 

foråret endte de på en 9. plads ud af 12 med 13 point og en målscorer på 20-27. I efteråret 

endte de på en 5. plads ud af 11 med i alt 17 point.     

 

3. holdet, der var nedrykker fra serie 3 til 4, spillede også 2 ½-års turneringer. I foråret 

endte de på en flot 3. plads ud af 12 med 20 point og en målscorer på 30-20 (lige uden for 

oprykning). I efteråret endte 3. holdet på en 6. plads ud af 11 med 13 point. 

 

Veteranholdet fulgte som det eneste hold i klubben, fortsat kalenderåret 2009 og afsluttede 

sæsonen i den nederste del af tabellen. Holdet var desværre nødsaget til at melde afbud til 

de sidste par kampe i efteråret, dels grundet mange skader, dels grundet manglende 

tilslutning. Fodboldafdelingen arbejder målrettet på at forbedre sidstnævnte i den 

kommende sæson. 

 

Dameholdet, der for første gang siden opstarten i 1999, prøvede kræfter med 11-

mandsfodbold (i stedet for 7-mands), spillede også 2 ½-års turneringer i 2009. De startede 

foråret i serie 2 og vandt deres række med 28 point. 9 flotte sejre og 1 enkelt uafgjort og 

med en målscorer på 33-5, hvilket må siges at være ganske suverænt. Dameholdet spillede i 

serie 1 i efteråret og endte på en hæderlig 8. plads ud af 12 med 13 point.  

 

Afviklingen af Fodboldafdelingens årlige indendørsstævne i starten af december 2009 blev 

pga. COP 15 udskudt til tirsdag den 26. januar 2010.    

 

 



Nice to know…  

- 35 m/k spillere/trænere var på træningslejr i Lalandia slutningen af uge 12. 

- Fodboldafdelingen blev venskabsklub med FCK i år. 

- Omkring 400 tilskuere så 1. holdet spille 1-1 mod Christiania i Kløvermarken i efteråret. 

- 55 personer deltog til afslutningsfesten, der blev holdt i juni pga. den nye turneringsform. 

- Flere af holdene indførte grøn- og hvidstribede kamptrøjer. 

- 1. holdet vandt 10-0 i en turneringskamp i efteråret og man-of-the-match scorede 6 mål.  

- 2. holdets årlige sociale og egenbetalte Europatur med over 20 deltagere gik til Budapest. 

- Fodboldafdelingen stiller nyvasket trænings- og kamptøj til rådighed. 

- Der møder typisk 15-20 herrer og 8-10 damer op til træning hver gang. 

- Vi kan ALTID bruge nye spillere og meget gerne dame- og veteranspillere. 

- 40 m/k spillere var til ”sidste-kamp-arrangement” i Club DK inkl. humle, grillpølser og 

Hercegovina. 

 

Æresbevisninger for fodboldsæsonen 2009: 

Følgende personer modtog æresbevisninger og pokaler i forbindelse med afdelingens 

afslutningsfest på Station City lørdag den 27. juni 2009. 

der gjorde det bedst i fodboldafdelingen 

Fidusen 

Fidusen, man of the match, medspillerne som stemmer på bedste spiller efter kampen, blev 

tildelt følgende personer: 

 

 

Dameholdet :  Lone Mikkelsen 

3. holdet:  Bojan Sudanovic 

Bornholmerholdet: Marcus Persson 

1. holdet:  Mads Johansen 

 

   

 

Topscorerpokalen gives til den spiller, der har 

scoret flest mål i turnerings- og pokalkampe. Med 11 mål gik den ligesom sidste år til 

veteranholdets Kim Bo Munthesen. 

 

 

Årets damespiller, gives til den damespiller, der går  

forrest, når der skal ydes både på og uden for banen. Hun  

er et naturligt omdrejningspunkt på holdet og prioriterer 

fodboldkampe og træning meget højt: Lone Mikkelsen.  

 

 

 

  

  

 

 

Fodboldspilleren uddeles til en person, som ikke må have 

modtaget andre æresbevisninger samme år, men som alligevel 

har ydet en beundringsværdi indsats Spilleren har haft stor 

betydning for 3. holdet, els sportslig, dels socialt. Han er 

ansvarsfuld og engageret: Hamid Vazin. 

 



 

Fidusfadet uddeles til en spiller eller leder, som i løbet 

af året har fundet fidusen/vist stor fremgang. Samtidig 

må vedkommende gerne have været nogle år i 

afdelingen. Han startede i klubben 2002, han har spillet 

62 førsteholdskampe og 33 sekundakampe. Da han 

blev langtidsskadet engagerede han sig i klubben, først 

som holdleder og dernæst som træner. Han har stor 

klubfølelse og er meget social anlagt: Flemming 

Jørgensen.                                                    
                                                                                             ”Fidusfadet” gik til FlemmingJørgensen, 

    der her ses i midten af billedet. 

 

 

 

Tørsleffpokalen er afdelingens fornemmeste æresbevisning. 

Den uddeles til den 1. holdsspiller, som samtidig med, at han 

har spillet mindst 2/3 af kampene, skal være den spiller, der 

har betydet mest for holdet både på og udenfor banen. Han 

er vellidt, han er perfektionistisk, han har høj moral og han 

fik næstflest fidusstemmer på 1. holdet: Michael Paulich. 

 

 

 

 

Sidstnævnte 5 personer modtog udover pokaler hver en landskampbillet til Danmark-

Portugal skænket af afdelingens hovedsponsor gennem mange år, ejendomsmæglerfirmaet 

HOME v/Bjerregaard & Co. En meget fin gestus fra Jens Bjerregaard, som afdelingen har 

stor glæde af. 

 

 
v/Bjerregaard og Co. 

 

 

 

Sæsonen 2010 starter lørdag den 30. januar kl. 1000 omklædt i Valby Idrætspark til 

hyggebold. Der afholdes efterfølgende medlemsmøde kl. 1300 i Valby Hallen, 

fodboldafdelingen serverer varm, øl og vand. Yderligere information kan findes på vores 

hjemmeside: www.pifodbold.dk 

 

 

På foreningens vegne 

Lasse T. Vinther, 

formand. 

http://www.pifodbold.dk/

