
Afdelingsberetning til PI’s årsberetning. 

PI Fodbold 

 

Ved udgangen af 2013 bestod fodboldbestyrelsen af følgende medlemmer: 

Formand:  Lasse Vinther 

Næstformand: Kenneth Toft Andersen 

Kasserer:  Erik Holm-Hansen 

Bestyrelsesmedlem: Nikolai Mouritsen 

Sekretær:  Lone Mikkelsen 

Bestyrelsesmedlem: Martin Møller  

Bestyrelsesmedlem: Marcus Persson 

 

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 26. januar 2013. Der var fremmødt 28 medlemmer, 

inkl. PI Københavns formand Gunnar Nørager, der blev valgt som mødets dirigent. 

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen: Kenneth Toft Andersen (genvalg), 

Martin Møller (tidligere materielforvalter, nu bestyrelsesmedlem), Lone Mikkelsen (tidligere 

bestyrelsesmedlem, nu sekretær), Marcus Persson (nyvalg) og Nikolai Mouritsen (nyvalg). 

Følgende ønskede ikke genvalg: Martin Haakansson og Jesper Ahleson. 

 
Bestyrelse og samarbejdspartnere  
Der skal lyde en stor tak til en meget arbejdsivrig og kreativ bestyrelse, der har tacklet 
klubbens udfordringer særdeles professionelt. I har alle uden tøven udført en kæmpe 
indsats for alle medlemmerne i fodboldafdelingen.  
 
 
Vi har desværre sagt farvel til 2 gamle bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønskede genvalg: 

Martin Haakansson og Jesper Ahleson, som begge to trængte til en velfortjent 

bestyrelsespause. Ahle holdt skansen i 5 år og fungerede som limen mellem 1. og 3. holdet og 

bestyrelsen. Han var desuden indledningsvis kontaktperson til dameholdet, hvilket han 

udnyttede på det groveste, idet han nu har stiftet familie med damespiller Ingrid. Haakan var i 

bestyrelsen i 7 år og bærer en meget stor del af ansvaret for såvel de gamle og nye 

bornholmers vellykkede integration i PI Fodbold. I er begge savnet i bestyrelsen, men heldigvis 

fortsat aktive spillere på div. hold. Og I har desuden begge ladet jer overtale til at tage del i 

trænerdelen på herresiden, hvilket klubben sætter stor pris på. 

 



Fodboldafdelingens samarbejde med eksterne parter herunder Idrætskontoret ved Ole og 
Stine, FU og KBU har ligeledes fungeret upåklageligt. Og stor tak til Station City for udlån af 
lokaler til vores afslutningsfest, samt vores sponsorer Ivan fra restaurant Hercegovina i 
Tivoli og John fra Fair Play. 
 
Vores hovedsponsor ejendomsmæglerfirmaet HOME v/ Bjerregaard & Co., skal 
selvfølgelig også nævnes igen i år. HOME/v Bjerregaard og Co. yder hvert år et stort bidrag 
til klubben, som er skyld i, at vi har de privilegerede muligheder for bl.a. tøjvask, 
træningstøj, tilskud til div. arrangementer osv.   
 

   

                            v/  Bjerregaard & Co. 

 

Træner og holdlederfunktioner i 2013:  
- Tommy Schmidt, 1.holdstræner i foråret. 
- Jan Madsen, 1.holdstræner i efteråret.  
- Jens Jønholt, holdleder for 1. holdet.  
- Martin Haakansson og Martin Møller, assistenttrænere for 1. og 2. holdet. 
- Flemming Jørgensen og Mads Tranberg, 2.holdstrænere.  
- Jesper Ahleson og Paw, trænere/holdledere for 3. holdet. 
- Lars Engel og Jakob Ibsen, trænere/holdledere for oldboys. 
- Gunnar Nørager, Bjørn Bæk og Kristian Kjær, trænere/holdledere for veteranholdet. 
- Klaus Brøchner, træner for dameholdet. 
- Andrea, holdleder for dameholdet.  
 
Jeg vil gerne takke vores  trænere, holdledere og de mange arbejdsomme medlemmer, der i 

det forgangne år har ydet et kæmpe arbejde for PI Fodbold.  

 

Det er tid til at gøre status i PI Fodbold for de sportslige resultater: 

Veteranholdet, der pga. manglende tilslutning, har været opløst i knap et år, genopstod i 
efterårssæsonen (½-årsturnering) med 3 gamle kendinge (og tidligere 
fodboldbestyrelsesmedlemmer) ved roret: Kristian Kjær, Bjørn Bæk og Gunnar Nørager. 
Det er vigtigt for helheden i PI Fodbold at være repræsenteret i alle aldersrækker. 7-
mandsholdet sluttede på en 4. plads ud af 10 hold med kun et nederlag i bagagen. 
 
Oldboysholdet, som spillede helårsturnering i OB2 (forår/efterår), sluttede på en 
acceptabel 7. plads ud af 12 mulige. Holdet havde et katastrofalt forår, men fik comeback i 
et velspillet efterår. De står fortsat for en vellykket integration blandt de gråsprængte 
politi´er og bornholmere.  
 



Dameholdet, der spiller 11-mandsfodbold serie 2 (½-årsturnering), sluttede efteråret på 

en 5. plads ud af 9 mulige. Et flot resultat eftersom flere af kampene blev afviklet på trods 

af, at holdet ikke kunne stille fuldtalligt op til start. Dameholdet er sultne efter nye spillere.  

3. holdet, der spiller 7-mandsfodbold (½-årsturnering), sluttede efteråret på 8. pladsen ud 

af 11 mulige. Holdet består primært af ikke-bornholmere, der ikke har tid til at træne ret 

meget. Der er rift om pladserne på holdet, hvor hygge og socialt samvær efter kampen er i 

højsædet.                                                                                                                                               

 2. holdet, der spiller 11-mandsfodbold serie 3 (½-årsturnering), sluttede efteråret på en 8. 

plads ud af 12 mulige. Holdet havde desværre til tider store vanskeligheder med at skaffe 

spillere nok til kampstart, hvilket PI’s bestyrelse og trænere har meget fokus på efter nytår.  

1.holdet, der spiller helårsturnering i serie 3 (efterår/forår), overvintrer på 5. pladsen ud af 

13 mulige. Holdet fik en dårlig opstart, men har efterfølgende fundet rytmen. 1.holdet slog 

bl.a. rækkens tophold af tronen og vandt efterårets 3 sidste kampe overbevisende. 

1.holdet, der har det stærkeste hold i over 5 år, har potentiale til at være med i kampen om 

oprykning. Der er desuden kommet kamp om pladserne på holdet, hvilket vi skal flere år 

tilbage i historiebøgerne for at finde.  

2013 vil blive husket som det år, hvor Bornholmerholdet nedbrød de sidste grænser og 

gjorde PI Fodbold til en 100% åben klub uden lukkede hold. Bornholmerne accepterede, at 

der var behov for deres engagement, humør og ikke mindst store fremmøde til såvel 

træning og kamp for, at klubben seniorafdeling skulle bestå. Ingen bornholmere, ingen1., 

2. og 3.hold! Integrationen er nu fuldendt. Og 1.holdet stiller, for første gang i flere år, hold 

efter: Træningsindsats og evner, hvilket er enhver bestyrelse og træners ønske. 

 

Hædersbevisninger: 

Klubbens hædersbevisninger for sæsonen efterår 12/forår 13 er selvfølgelig igen i år 

præmieret med et gavekort, der er sponsoreret af PI Fodbolds HOVEDSPONSOR HOME 

v/ JENS BJERREGAARD.  

Fidusvindere: 

Følgende spillere fra klubbens hold skal fremhæves som fidusvindere, dvs. de spillere, der har 

fået flest stemmer fra deres holdkammerater efter hver kamp:  

Old Boys: Thomas Jensen med 54 stemmer. 

Dameholdet: Mette Jørgensen med 27 stemmer. 

3.holdet: Brian Rene Andersen, kaldet Cliff, med 12 stemmer. 

2.holdet (under Mads): Martin Kjøller med 31 stemmer. 

1.holdet (under Tommy): Lasse Vinther med 34 stemmer. 



Topscorerpokalen: 

Sidste års topscorer, Tina, der bl.a. scorede 3 hattricks igen i år, blev i år forvist til 2.pladsen. 

Topscorerpokalen gik i stedet for til en mand, der havde scoret mål på både 1. og 2. holdet, 

samt på OB-holdet. Med 16 mål gik pokalen til Christian Vinther. 

 

Årets damespiller. 

Hun har de seneste mange sæsoner vist et højt stabilt niveau og er altid at se på 

træningsbanen og til kamp. Hun er stadig indstillet på at forbedre sit spil og har nu også lært at 

bruge hovedet. Hun er en vigtig spiller på holdet og viser ansvar, hvorfor hun nu også bærer 

anførerbindet. Årets damespiller: Pernille Sørensen. 

 

Fidusfadet: 

De to spillere, som har været i klubben i nogle år, er stort set uadskillelige. De har altid gået til 

hånde og vist vejen frem ved deres positive væsen, men det har tidligere været lokalt . De to 

spillere har siden nytår engageret sig 100% i hele PI Fodbold, idet de nu er en del af 

bestyrelsen. Spillerne holder sig ikke tilbage og har givet bestyrelsen en dejlig 

saltvandsindsprøjtning. De to har haft meget stor indflydelse på holdningsændringen omkring 

det tidligere lukkede Bornholmerhold, der nu har åbnet grænserne for alle uanset dåbsattest. 

En beslutning, der har styrket hele PI markant både sportsligt og socialt. Fidusfadet gik til 

Marcus Persson og Nikolai Mouritsen. 

 

Fodboldspilleren: 

En PI-spiller, der ikke har modtaget andre æresbevisninger samme år, men alligevel har ydet 

en beundringsværdig indsats. Han har en høj fodboldintelligens, hvilket præger hans spil. Han 

er et stort aktiv for klubben, da han spiller på tværs af alle hold. Han er vellidt og har en dejlig 

personlighed, der favner bredt. Han har en uhørt stor tålmodighed, hvilket vi alle kunne lære 

noget af. Årets fodboldspiller: Anders Pedersen.  

 

Tørsleffpokalen: 

Er klubbens fornemste æresbevisning, uddeles til den spiller, der har betydet mest for PI 

Fodbold både på og udenfor banen. Han har et meget højt bundniveau, han er en spiller, der 

går forrest hver gang. Han er irriterende at spille over for; man slår sig på ham og man 

undervurderer kun hans hastighed en gang. Han er respekteret på banen og i 

omklædningsrummet og spiller for at vinde. Han er målfarlig, sætter krav til holdkammeraterne 

og spiller gerne for flere hold. Tørsleffpokalen går til PI’s topscorer: Christian Vinther. 

 



Nice to know… 

PI Fodbold er meget mere end 6 forskellige fodboldhold. Vi er en meget engageret og ikke 

mindst social klub, der laver mange forskellige arrangementer hele året, bl.a.: 

- Der blev spillet indefodbold fredag aften hen over vinteren i Valbyhallerne med 10 spillere i 

gennemsnit.  

- I januar afholdt klubben det årlige Politi Indendørsstævne med 11 oldboyshold 23 seniorhold. 

St. Amager vandt OB og Vestegnen vandt seniorrækken.  

- I april afholdt vi fælles træningsdag med omkring 35 deltagere, hvor der blev spist brunch, 

afholdt spillermøde, lavet dødsjoga og spillet minturnering. Der var desuden bøf & bowling på 

Big Bowl med afsluttende disco for de unge og værtshus for de gamle.  

- Fodboldafdelingen var vært for politi-DM for herrer i juni 2013. Finalen blev vundet af St. 

Bellahøj. 

- Afslutningsfest på station City ligeledes i juni med godt 50 deltagere på tværs af klubbens 5 

hold. 

- Fodboldgolf på midtsjælland i september med omkring 35 deltagere. 

- Sidst-kamp-fest” i november, hvor 1.holdet spillede kamp mens øvrige blev serviceret med 

Ibsens grillarrangement. Der var godt 40 deltagere som traditionen tro fortsatte på restaurant 

Hercegovina, som sponsorerede aftensmaden . 

Se i øvrigt vores hjemmeside www.pifodbold.dk.  

 

     

                         Lasse T. Vinther  

      afdelingsformand 

http://www.pifodbold.dk/

