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Formandens klumme! 

Det er tid til at gøre status for sæsonen 2011/2012, her hvor sommerferien står for døren. Det har 

været en spændende og følelsesladet sæson, hvor afdelingens 6 hold har leveret præstationer af 

meget svingende karakter med både op- og nedrykning til følge. 

1. holdet (efterår/forår), der spillede et flot efterår og overvintrede på 2. pladsen med 6 point ned til 

næste oprykningskandidat, snublede endnu en gang i det forsømte forår dels pga. mange skader, 

dels pga. manglede fodboldprioritering fra flere af de bærende kræfter. Holdet fortsætter i serie 3. 

2. holdet (½ års), Bornholmerholdet, der ligeledes spillede en meget flot efterårssæson og desuden 

fik stor tilgang hen over vinteren, havde store forventninger, da forårssæsonen blev fløjtet i gang. 

Det viste sig dog hurtigt, at 2. holdet var kommet i en svær pulje, så de unge løver fra Bornholm må 

efter et meget skuffende forår en tur ned i serie 4. De har dog forsikret resten af klubben om, at den 

står på hurtig oprykning. 

3.holdet (½ års), som i vinters rykkede op i serie 4, spillede som det eneste seniorherrehold rigtig 

fornuftigt i foråret. Det så længe ud til, at holdet gik efter endnu en mulig oprykning, men de 

snublede til sidst. 3.holdet kunne dog, jf. KBU-regler, slet ikke rykke på op pga. 2.holdets nedrykning.    

Oldboysholdet (forår/efterår), der fortsat står for vellykket integration blandt politi’ere og 

bornholmere, går til pause midt i deres række. Der er mange spillere om buddet og holdet spiller 

oftest en flot gang bold. 

Veteranholdet (½ års) endte med en tilfredsstillende midterplacering. Der har været flotte sejre med 

lækkert spil og ydmygende to-cifrede nederlag. Holdet kan godt bruge en saltvandsindsprøjtning, når 

nogle oldboysspillerne bliver voksne! 

Fodboldafdelings solstrålehistorie skal igen i år findes hos Dameholdet (½års). Klubbens damer har 

modsat herreafdelingen haft stor succes. Træner Klaus Andersen har gang på gang sat et vinderhold, 

hvilket betyder oprykning til velkendte Serie 1. I ønskes et stort tillykke med oprykningen   

Der skal lyde tak til bestyrelsesmedlemmer, trænere, holdledere og øvrige medlemmer som atter i år 

har lavet et fantastisk stykke arbejde for PI Fodbold. Uden jer ingen fodboldafdeling. Der skal desuden 

lyde en stor applaus til vores hovedsponsor Jens Bjerregaard fra Home for den økonomiske støtte 

fodboldafdelingen har modtaget igen i år. 

Grundet den manglende træningstilslutning i foråret, overvejer bestyrelsen at flytte alle 

hverdagskampe til om torsdagen i den kommende sæson og kun træne en gang om ugen dvs. om 

tirsdagen. Beslutningen er ikke endelig, men et muligt tiltag for at undgå pludselige 

træningsaflysninger, samt for at gøre træningen mere interessant for alle. 

PI Fodbold går nu på velfortjent fodboldfri sommerferie. Vi starter først op igen med træning tirsdag 

den 240712 kl. 1800-1930. Yderligere information kan findes på: www.pifodbold.dk og mon ikke I 

modtager en sms eller to inden opstarten  God fest og på gensyn i næste sæson! 

Lasse Vinther, formand.  

 

 

 

http://www.pifodbold.dk/


1.holdet 2011 – 2012 

 
Sæsonen 2011/12 startede på vanligvis med en aflyst træningslejr pga. for få tilmeldte, derimod satte 
bestyrelsen alt ind på at lave et alternativ som blev en lang træningsdag, med efterfølgende spisning 
og bowling. 
Et arrangement der var en stor succes og samlede rigtig mange fra PI. 
 
Efteråret startede helt perfekt for holdet, godt nok tabte vi den første kamp til Nyhavn 2-1, men så 
gik det stærkt – de næste 4 kampe blev vundet overbevisende med en målscore på 24-0 og efteråret 
sluttede på fornemmeste vis med 28 point, en målscore på 46-13 og en fortjent 2 plads med 6 point 
til nærmeste forfølger, og dermed oprykning inden for rækkevidde. 
Det så endog rigtig godt ud, vi havde stabilitet på holdet, der var ikke den store udskiftning (vi 
benyttede 19 spillere i efteråret), der blev fightet over hele linjen og så vi var godt sammenspillet. 
Jeg troede seriøst på vi kunne rykke op med det hold og med den ånd der blev vist. 
 Men AK og VE…… 
Fanden har skabt vinterpausen og i vores tilfælde kom der desværre en del skader hos nøglespillere 
under vores træningskampe og træning   
Der var ellers et rigtig godt fremmøde til træning og der blev trænet med en rigtig god intensitet, så 
jeg syntes det lovede rigtig godt. 
Men fraværet af en del nøglespillere var mere end holdet kunne bære, og det kunne ses meget 
tydligt på vores resultater – eller mangel på samme….. 
I foråret scorede vi 26 mål lukkede 42! ind (med 5 forskellige målmænd) og fik kun 10 point så vi 
sluttede samlet på en 5 plads med 72 – 55 i målscore og 38 point. 
Kan vi være tilfredse med det?  
NEJ fordi vi har spillerne til at gøre det bedre, nej fordi fodbolden i PI MÅ OG SKAL PRIORTERES 
MEGET HØJERE hvis vi sammen skal skabe den oprykning og til slut nej fordi det er ikke ok at der 
samlet over en hel sæson benyttes mere end 50 spillere på 1.holdet…… 
 
JA fordi der mod alle odds er blevet fightet så det sang i tacklingerne – ja fordi spillerne har holdt 
hovedet og humøret højt – ja fordi vi har så god en klubånd at alle hjælper alle og vi dermed kan 
stille hold i alle rækker – og ja fordi vi IKKE lægger os frivilligt… 
 
Det er værd at bemærke, som det ses af den vedhæftede statistik, at i de 24 kampe der er blevet 
spillet 1. holdsbold, kun er Jeppe Blindum der har spillet samtlige 24 kampe (15mål). 
Efter hver kamp bliver der stemt på den bedste spiller (Fidusen) og her er Michael Jensen med 49 
stemmer for 20 kampe, suverænt den spiller med flest stemmer….  
Topscorer hos herrerne er Søren Møller med 17 mål for kun 14 kampe og samtidigt nærmeste 
konkurrent til fidusen med 25 stemmer. 
 
Traditionen tro bliver der uddelt en række hædersbevisninger for året der er gået – herfra skal der 
lyde et meget stort TILLYKKE  til jer alle – det er fuldt fortjent….. 
 
Til slut er der tilbage at rette en særlig tak Haakan, uden din og Bornholmernes hjælp havde vi ikke 
kunne stille hold til alle kampe. 
Til bestyrelsen skal der også lyde en stor tak for at skabe rammerne for fodbold i Valby og jeg ved der 
arbejdes benhårdt på at forbedre vores forhold yderligere.. 
Sidst men bestemt ikke mindst, skal der også lyde en dybfølt tak holdleder Jens Jønholt for hjælpen 
med alt det praktiske – det havde jeg nok ikke kunne overskue alene   
 
Tak for denne sæson. Tommy 



 

 



Bornholmerholdet 2011-2012 

Højt at flyve… 

Bornholmerholdets efterår var fodboldmæssigt et højdramatisk isbad, der med 

behagelig svalende effekt frem til sidste kamp, blev hældt lige i synet på de tapre 

bornholmere. Sæsonen var ikke bare uhyggelig tæt på at give podieplads - 

Bornholmerholdet stod til at indtage førstepladsen helt til sidste kamp, til sidste 

halvleg, til de sidste ti minutter… Men SÅ slap karmaen op og 1. plads blev med to 

hurtige scoringer af modstanderne til en 4. plads. 

Værd at bemærke er, at sæsonen bød på dejlige debuter især fra Rønne-FB banden 

(tak til Korsby, Martens og Johnny;), ligesom at Vinther strålede sammen med Marc i 

den velsmurte Østermarie/Rønne mejetærsker formation. Heldigvis havde den 

vingeskudte gruppe fra den ”gyldne” firkant enten bestilt ophold i US and A, travlt 

med mødregrupper og knibeøvelser eller fuldbooket koncertkalender (dog ikke i 

sidste kamp – tak for det Heino), så der ikke blev stukket for mange kæppe i hjulet 

fra den kant.  

Trods succes i foråret 2011 kiggede 2/3 af Sponsorudvalget sig efter nye græsgange 

i Holland og Rusland (stort land), hvorfor kun Mou med sin sovsning af 

uopmærksomme modspillere var tilbage i startopstillingen til at levere en altid tilpas 

mængde barbera d'alba-bold. 

Ovenpå den turbulente afslutning drog det udpinte Bornholmerhold trofast af sted til 

Krakow til tre dages restituerende wellness med tilpas mængde øl, ”duuud” og 

svineskank. Haakan havde sammensat et hidtil uset spændende program med druk, 

homo-Bryllup, druk, paintball, druk, before, druk, party-strip-bus og druk. En deltager 

forsøgte at skabe merværdi til det ellers meget kulturelle program Haakan havde 

udtænkt, og lykkedes EKSEMPLARISK med (tak for det Boss) at få interesserede 

med på et kort besøg i koncentrationslejeren Auswitch. 

På den baggrund var Bornholmerholdet mere end almindelig godt forberedt til at gå 

ind i en spændende forårssæson! 

 

Dybt at falde… 

Med de forrygende takter fra efteråret i bagagen, var det et topmotiveret 

Bornholmerhold der tog fat på vintertræningen. Fremmødet var som sædvanligt 

meget imponerende i de kolde vintermåneder (og som altid mindre og mindre 

imponerende jo længere vi kom ind i sæsonen). Der var samtidig tilgang fra endnu 

mere af det friske unge kød, vi alle holder så meget af, og en skarp vurdering fra den 

rutinerede coach Haakan lød på, at holdets potentiale vel næppe havde været større 

de sidste 10 år. 

 

Når nu vintertræningen er overstået kommer der jo den der bagatel der hedder 

turneringskampe.  Her spurtede Bornholmerholdet desværre direkte ind i et 6-0 

nederlag i første kamp og det var en alvorlig advarsel om det der ventede. Holdet 

havde i dette forår en strategisk dårlig tendens til at spille godt imod de gode hold og 

elendigt mod de dårlige hold. Dette er ikke en strategi, der giver særlig mange point. 



Først i 6. kamp kom holdet på pointtavlen, hvor Vinther med magiske 6 kasser brød 

forbandelsen. Da holdet i den efterfølgende kamp hev en smuk 4-3 sejr over KB - 

efter at have været bagud tre gange – begyndte optimismen at boble. Dette viste sig 

desværre at være temmelig ubegrundet, da de sidste 4 kampe kun udløste et enkelt 

point… 

Det forsømte forårs 7 point udløste en delt sidsteplads og en nedrykning til serie 4. 

Mildt sagt katastrofalt vurderet ud fra spillermaterialet, men tabellen lyver jo aldrig. 

Samtidig blev dette forår en understregning af, hvorfor det er en rigtig god ide, at 

bornholmerne kun er 2. holdet i PI   Bornholmerholdet er nok bedre til at feste end 

til at spille fodbold, men på trods af dette må målet for efteråret være en hurtig 

tilbagevenden til serie 3. SKÅL – og god sommer! 

 
 

STATISTIK FOR SÆSONEN 2011-2012 
 
Listen består af alle officielle spillere der har spillet minimum en kamp på holdet, 
samt lånespillere, der har scoret. Mål scoret for andre PI-hold indgår ikke i 
statistikken. 

 

Topscorere: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Antal kampe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Årets fidusstemmer 
Listen indeholder officielle spillere på Bornholmerholdet, som har spillet med i 
minimum 1 turneringskamp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Årets spiller 
24 afgivne stemmer 

 



Oversigt over kåringer på Bornholmerholdet 

  



  



3. holdet 2010 - 2011 

 
Klubbens serie 4 hold, der før denne sæson var rykket op fra serie 5 på yderste 

mandat, startede sæsonen ude på Kløvermarken mod Sønderbro Fight. Der var til 

lejligheden god assistance fra Mouer, Christian, Steffen og Julius fra Bornholmerne 

og de gjorde det alle så godt, at de skal være mere end velkomne fremover . Ja alle 

spillede en fin kamp og vi kom godt fra start med en sikker 4-1 sejr. 

De næste to kampe gav også fuld gevinst så  efter 3 runder lå  vi med 9 point. 

Kampene var dog meget tætte og især mod Sundby hvor vi var bagud 2-0 efter  7 

minutter og en dommerfadæse gjorde at vi ikke også var bagud 3-0 efter 10 minutter 

- alle mål scoret af en lynhurtig kant spiller. Deres træner valgte så at sætte den 

hurtige kantspiller i forsvaret og så vandt vi 6-5. Tak for det . 

Vi røg så ind i 3 kampe, der kun gav et point men især kampen mod Østerbro, der 

havde max point og målscore på 41-1 da de mødte os, var spændende. Desværre 

blev det til et 4-3 nederlag til os. 

Ugen efter mod CBS sport vendte bøtten dog igen og lige i den kamp blev der spillet 

noget af det bedste bold, der er set af klubbens hold i år !!! En sikker 5-2 sejr, som 

nok især huskes af Jacob P, der lavede hattrick. Undertegnede husker nu også 

Jacob for at han begyndte at drible 5 meter fra deres målmand i stedet for at putte 

den i kassen men lige da blodtrykket var på sit højeste, sendte Jacob bolden ind med 

hælen. Godt jeg ikke nåede at råbe til ham inden !! 

Holdet slutter af på en rigtig flot 3. plads og kun 2 point fra at rykke op i serie 3. Om 

det er surt / godt vi ikke rykker op må være op til hver enkelt at bedømme. Jeg synes, 

vi har et godt hold med en stamme af spillere, der møder op til næsten hver eneste 

kamp. Jeg tænker her på medcoach Flemming samt :  Patrick - Hamid - Jacob P - 

Mehmet - Kenan - Mads 5 øre - Ahmed - Thobiassen, og til dels Cliff, der dog har det 

med at få fibersprængninger hele tiden, men det har kun været i enkelte kampe, hvor 

det har været presset med at finde spillere. 

For foråret separat skal fremhæves Patrick målmand, der nok har fået mere 

målmandstræning i vores kampe end han har kunnet få til træning - og han har gjort 

det fantastisk. Ligeledes skal Mehmet nævnes for hans overblik og gode 

spilforståelse. Jacob P for samme overblik og super gode teknik og frække 

afslutninger, samt Mads 5 øre, der er blandt de forreste når der skal fightes og 

udover at være en god holdspiller også teknisk gør det rigtig godt.  

Det har været en fornøjelse i år at have med klubbens serie 4 hold at gøre - håber vi 

ses til efteråret !!!!  



 



Politiets damehold sæson 2011/2012 

 
Dameholdets sæsoner er en efterårssæson og en forårssæson, hvorfor der er to 
beretninger. 

Efteråret 2011 skulle være starten, hvor holdet skulle rejse sig efter et par dårlige 
sæsoner. Holdet var rykket ned i serie 2 og herfra skulle den nye æra starte igen, 
men den første kamp blev ikke helt, hvad vi havde regnet med. Et 5-0 nederlag i 
første kamp styrkede nu ikke moralen. Holdet kom nu tilbage kampen efter med en 
7-1 sejr og vejen var nu banet. Træning og tilmelding til kampene bar dog ikke præg 
af, at det var et hold, der ville styrke sig særligt meget, hvilket var ærgerligt. På trods 
af en enkelt aflyst kamp sluttede holdet på en stabil 5 plads. Kun 3 point efter nr. 3 og 
4 og alligevel en målscore på 32-17. Holdet havde en svær start, men sluttede med 
at vinde de sidste 4 kampe med en samlet målscore på 23-4. Bl.a. slog holdet de to 
tophold. 

Så det var med stor forventning at gå forårssæsonen i møde. Kunne holdet holde 
kadencen fra efteråret og fortsætte det flotte spil og ikke mindst resultaterne? 
Træningen viste desværre lidt mangler idet fremmødet, igen i år, ikke har været 
særligt stort, selvom vi fik et par nye ansigter at se på holdet. 

Kampsæsonen gik i gang og med sejr i den første kamp var trænerens første 
nervøsitet ovre og med et enkelt uafgjort og ellers lutter sejre var holdet lige pludselig 
et tophold. Holdet tabte topkampen til Fremad Amager, der ligesom Amager FF (fra 
efterårets sæson) havde været i uhyre målhumør (ca. 7-8 mål i alle deres kampe). 
Dameholdet endte sæsonen som nr. 2 med en målscore på 36-9 og med rækkens 
bedste forsvar og med en forhåndsoprykning til de 5 bedste hold var oprykningen 
sikret.  

En stor fordel i denne forårssæson har været den store tilslutning til kampene. Med 
op til 18 kampklare ud af en spillertrup på 23 til nogle kampe har der selvfølgelig 
været udvælgelse til holdet. Det har som træner været lidt af en befrielse, at man nu 
har kunnet favorisere træningsindsats med en plads i startopstillingen til kampene. 
Man kan håbe med dette, at træningen til efteråret vil være bedre. 

Holdet skiftede også i løbet af sæsonen anfører idet Lone (mangeårig anfører) valgte 
at frasige sig erhvervet, da hun blev valgt ind i bestyrelsen og derfor ikke ville påtage 
sig en dobbeltrolle. Valget af den nye anfører skulle så findes blandt resten af 
truppen. Kravet for mig var, at det skulle være en stabil spiller (både på banen og til 
træning). En der selvfølgelig ville påtage sig et ansvar og som også fungerede godt 
socialt. Så faldet faldt naturligvis på Pernille Sørensen, der virkelig har været en 
stærk anfører i hendes første sæson. 

Nye på holdet: Katrine Hansen og Henriette Holm Larsen 

 

 

 
 
 
 



 
DAMESTATISTIK 2011 – 2012 

 

 

Serie 2, Kv. Efterår 2011  Serie 2, Kv. Forår 2012 

  Klub K V U T Score P    Klub K V U T Score P 

1 Amager FF 9 8 0 1 75 - 5 24  1 

Bk. Fremad 

Amager 10 8 1 1 53 - 11 25 

2 FC Damsø 9 7 0 2 46 - 11 21  2 Politiet 10 8 1 1 36 - 9 25 

3 FC Nyhavn 9 6 1 2 36 - 23 19  3 FB 10 7 0 3 38 - 11 21 

4 FB 9 6 1 2 35 - 22 19  4 FC Nyhavn 10 6 1 3 31 - 18 19 

5 Politiet 9 5 1 3 32 - 17 16  5 Bk. VLI 10 5 1 4 17 - 22 16 

6 B.93 9 4 1 4 17 - 23 13  6 CBS Sport 10 4 3 3 18 - 13 15 

7 Bk. Heimdal 9 3 1 5 13 - 50 10  7 Bk. Heimdal 10 5 0 5 17 - 21 15 

8 Bk. Fix 9 2 0 7 18 - 34 6  8 

Bk. Fremad 

Valby 10 1 4 5 13 - 27 7 

9 

Bk. Fremad 

Valby 9 1 1 7 14 - 33 4  9 Bk. Pioneren 10 2 1 7 7 - 36 7 

10 FA 2000 9 0 0 9 7 - 75 0  10 FC Culpa 10 2 0 8 10 - 33 6 

           11 FA 2000 10 0 2 8 13 - 52 2 



Old-boys 

stabiliteten har indfundet sig – storheden lurer! 

At skrive indlæg om old-boys om sommeren bliver altid en lidt pudseløjerlig ting. 
Indlægget skal indeholde afslutningen på sidste års sæson og så en status her midt i 
den nye sæson.  

Sidste år kunne vi berette om en meget succesfuld sæson både sportsligt og socialt. 
Vi var rykket op i OB2, og old-boysholdet var en ren solstrålehistorie. I den 
forbindelse tillader jeg mig endnu en gang at citere vores kære formand (som jo også 
ind i mellem beærer OB med en ”gæsteoptræden”): 

”… Old-boysholdet er samlingspunkt for vellykket integration blandt politi’ere, 
civile og bornholmere.” 
Er gassen så gået ud af ballonen siden sidst? PÅ INGEN MÅDE!!! 
Truppen: 
Truppen består fortsat af folk fra nord, syd, vest og ikke mindst øst, da 
grundstammen på holdet fortsat består gamle Bornholmerholdsspillere. Men truppen 
er som en levende organisme, der aldrig er i ro. Således var holdets ”scouts” 
særdeles aktive på transfermarkedet i løbet af vinteren, hvor truppen fik et gevaldigt 
løft. Stjernespillere som Martin ”Borg” Willaredt, Christian Andersen, Michael Plum, 
Stig Olsen og ikke mindst en meget efterlyst sikker sidste skanse i målet i form af 
Henrik Funch, blev hentet ind. Samtidig er en række andre spillere gået fra at være 
lejlighedsvise visitspillere til at være fast inventar til kampene. Dette kombineret med 
prominente ”gæste-optrædender” fra det øvrige PI, som fx ingen ringere end Kristian 
Kjær, har gjort, at vi stort set altid har kunnet stille fuldt hold, og kendskabet til 
hinandens styrker og ikke mindst svagheder øges. 
Konklusion: En bundsolid, stabil og meget talentfuld trup med sølvstænk i de gyldne 
lokker, der udgør et stærkt fundament for kommende sæsoner. 
 
Sæsonen 2011: 
Sæsonen 2011 sluttede med en placering midt i rækken. 16 point fra nedrykning og 
15 point fra oprykning. 7 sejre, 6 uafgjorte og 5 nederlag og 34-34 i målscore. Klart 
godkendt! 
Og så blev afslutningen på 2011 et tydeligt bevis på den udbredte demens-light, der 
florerer under de grå lokker. Vi glemte simpelthen at kåre en årets spiller for 
sæsonen 2011 – pinligt!!! 
Flest fidusstemmer i sæsonen 2011 fik Lars Holmgren Engel.  
 
Forårssæsonen 2012: 
Endnu en gang har KBU rystet posen. OB3 er nedlagt og der er kommet flere OB2. 
Det betyder, at nedrykning allerede inden sæsonen ikke er mulig. Det giver 
rygdækning, men giver det også for stor tryghed? Måske! Her midt i sæsonen er 
status i hvert fald, at OB er godt på vej mod en stabil sæson, uden de store udsving. 
Måske er det en mellemsæson før en storslået sæson næste år med oprykning op til 
KB’s stjerner ;-).  
Forårssæsonen har budt på mange gode oplevelser, og nogle få skuffelser. Blandt 
de gode oplevelser er at vi har en bred trup og vi kan matche alle hold i OB2. 
Skuffelser er derimod at vores form nok ikke kan klassificeres som værende ’god’ og 
derfor har vi måtte dele point med hold vi reelt skal slå og også tabt kamp mod hold 
der er dårligere end os. 
Trænerstaben har prøvet med flere forskellige taktiske oplæg, men vi har endnu ikke 
fundet ’de vises sten’. Med en placering i foråret som nr. 4 - et point mindre end 
nummer 2 og 3 - er der dog stadigvæk håb om en topplacering i efteråret. 
Målsætningen for trænerteamet er en placering i top 3 – ikke urealistisk! 



Dyk selv ned i statistikken for OB, og dyrk lidt talnørderi mellem forret og hovedret. 
Fremhæves skal dog Henrik Funch som sikker keeper i alle kampe, Morten Meyer, 
Thomas Jensen og Lars Holmgren Engel for de mange fidusstemmer, og Stig Olsen 
og den allestedsværende Martin Haakansson for deres ”mange” mål.– skål! 

Vi vil især fremhæve vinderen af fiduspræmien for foråret 2012 med 16 stemmer i 6 
kampe – det er ingen mindre end Hr Morten Meyer. Et stort tillykke. 
En stor tak til holdets centrale trænerduo Lars Holmgren Engel og Jacob Ibsen skal 
afslutte dette indlæg: TAK  

 
God sommer på oldboysholdets vegne 
Rasmus Kofoed Pedersen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Old-boys statistik for efterår 2011 og forår 2012 
 
Listen består af alle PI-spillere der har spillet minimum en kamp på holdet, samt 
lånespillere. Mål scoret for andre PI-hold indgår ikke i statistikken.  
 

Topscorere: 
Nr. Navn Antal mål 

1 Martin Haakansson 5 

1 Stig Olsen 5 

3 Thomas Jensen 4 

4 Hamid Vazin 3 

5 Ahmed Benkacem 2 

6 Thomas ”Tub” Andersen 1 

6 Morten Meyer 1 

6 Martin „Borg“ Willaredt 1 

6 Max Nielsen 1 

6 Klaus Brøchner 1 

6 Erik Holm Hansen 1 

6 Kim Olsen 1 

6 Jacob Ipsen 1 

14 Heine Lehman Overbye 0 

14 Rasmus Kofoed Pedersen 0 

14 Christian Andersen 0 

14 Flemming Jørgensen 0 

14 Lars Holmgren Engel 0 

14 Casper ”Como” Nielsen 0 

14 Rasmus Hansen 0 

14 Søren Westh 0 

14 Lars Bjørnsen 0 

14 Kenneth Svendsen 0 

14 Nicolaj Ipsen 0 

14 Peter Sommer 0 

14 Michael Paulik 0 

14 Michael Plum 0 

14 Jesper Ahleson 0 

14 Henrik Funch 0 

14 Kristian Kjær 0 

14 Lasse Vinther 0 

14 Kristian Holm 0 

M.fl. Glenn, CB, Loius 0 

Lån Mads Kryger, Mads ?, Michael Jensen, Mads Bak, 
Brian Kragbæk, Thomas ”Røde ”Pedersen, Carsten, 
Jon, Michael, Dan, Mads 

0 

 

 

 

 

 

 



Antal kampe 
 

Nr. Navn Antal kampe 

 Lars Holmgren Engel 12 

 Martin Haakansson 11 

 Thomas Jensen 10 

 Jacob Ipsen 10 

1 Thomas ”Tub” Andersen 10 

 Kenneth Svendsen 10 

2 Søren Westh 10 

3 Henrik Funch 9 

3 Hamid Vazin 9 

5 Morten Meyer 8 

6 Heine Lehman Overbye 8 

6 Peter Sommer 7 

8 Stig Olsen 7 

8 Rasmus Kofoed Pedersen 6 

10 Christian Andersen 6 

10 Martin ”Borg” Willaredt 6 

10 Nicolaj Ipsen 5 

13 Max Nielsen 5 

14 Flemming Jørgensen 5 

14 Ahmed Benkacem 5 

15 Michael Plum 4 

15 Rasmus Hansen 4 

15 Kristoffer Plenge Brandt 3 

15 Lars Bjørnsen 3 

19 Erik Holm Hansen 3 

19 Klaus Brøchner 3 

19 Kristian Holm 2 

22 Michael Paulik 2 

22 Kim Olsen 2 

22 Lasse Vinther 2 

25 Kristian Kjær 1 

25 Casper ”Como” Nielsen 1 

 Jesper Ahleson 1 

M.fl Glenn, Louis, CB 1 

Lån Mads? 3 

Lån Mads Kryger 2 

Lån Michael Jensen, Mads Bak, Brian Kragbæk, 
Thomas ”Røde” Pedersen, Carsten, Jon, 
Michael, Dan 

1 

 

 

 

 

 

 

 



Alle tiders topscorerliste (fra 2010 til og med forår 2012)  
(inkl. lånespillere der har scoret) 

 
Nr. Spiller Total 

1 Thomas Jensen 10 

2 Jesper „Piv“ Andersen  8 

2 Rasmus Hansen 8 

2 Martin Haakansson 8 

5 Thomas ”Tub” Andersen 7  

5 Nicolaj Ipsen 7 

7 Stig Olsen 6 

8 Max Nielsen 5  

9 Heine Lehman Overbye 4 

9 Hamid Vazin 4 

9 Mads Kryger 4 

12 Ahmed Benkacem 3 

12 Morten Meyer 3 

14 Lars Holmgren Engel 2 

14 Brian Kragbæk 2 

14 Flemming Jørgensen 2 

14 Rasmus Kofoed Pedersen 2 

14 Erik Holm Hansen 2 

19 Casper Vedel Nielsen 1 

19 Lars Bjørnsen 1 

19 Jacob Ipsen 1 

19 Kim Olsen 1 

19 Rasmus Busk 1 

19 Jan Thomsen 1 

19 Martin ”Borg” Willaredt 1 

19 Klaus Brøchner Andersen 1 

27 Jesper Ahleson 0 

27 Kenneth Svendsen 0 

27 Lasse Vinther 0 

27 Thomas Holmberg 0 

27 Søren Westh 0 

27 Michael Plum 0 

27 Henrik Funch 0 

27 Christian Andersen 0 

27 Kristoffer Plenge-Brandt 0 

27 Peter Sommer 0 

m.fl Kristian Kjær, Malik Jørgensen, Jakob 
Pedersen, Glenn, Kristian Holm, Michael 
Paulick,  Ricki Tvistmann, Martin Møller, Peter 
Clausen, Kenneth Toft, CB + en række 
lånespillere 

0 

  



 
 

Totalt antal kampe fra 2010 til og med forår 2012 
 

Nr. Spiller Antal 

1 Lars Holmgren Engel 36 

2 Thomas ”Tub” Andersen 31 

3 Jacob Ipsen 29 

4 Nicolaj Ipsen 26 

4 Martin Haakansson 26 

6 Thomas Jensen 23 

7 Rasmus Kofoed Pedersen 22 

7 Peter Sommer 22 

7 Heine Lehman Overbye 22 

10 Flemming Jørgensen 20 

10 Hamid Vazin 20 

12 Kenneth Svendsen 18 

13 Morten Meyer 16 

14 Søren Westh 15 

14 Jesper „Piv“ Andersen  15 

14 Kristoffer Plenge-Brandt 15 

17 Lars Bjørnsen 14 

18 Rasmus Hansen 12 

19 Kim Olsen 10 

19 Casper Vedel Nielsen 10 

19 Max Nielsen 10 

22 Erik Holm Hansen 9 

22 Lasse Vinther 9 

22 Henrik Funch 9 

22 Christian Andersen 9 

26 Stig Olsen 8 

26 Ahmed Benkacem 8 

28 Thomas Holmberg 6 

28 Martin ”Borg” Willaredt 6 

30 Jesper Ahleson 5 

31 Klaus Brøchner Andersen 4 

31 Michael Plum  4 

31 Kristian Holm 4 

34 Michael Paulick 3 

35 Ricki Tvistmann 2 

36 Kenneth Toft 2 

37 Martin Møller 2 

M.fl. Peter Clausen, Malik Jørgensen, Jakob Pedersen, Kristian Kjær, Glenn, 
CB 

1 

Lån Mads Kryger 11 

Lån Brian Kragbæk 5 

Lån Mads ? (”Borg”) 3 

Lån Thomas ”Røde” Pedersen 2 

Lån Morten Schiøtt, mfl. 1 

  



 
Årets fidusstemmer efterår 2011 + forår 2012  

 
Nr. Spiller Antal 

stemmer 

1 Lars Holmgren Engel 23 

2 Morten Meyer 16 

2 Thomas Jensen 16 

4 Henrik Funch 15 

5 Jacob Ipsen 14 

6 Martin Haakansson 13 

7 Søren Westh 10 

8 Nicolaj Ipsen 9 

9 Rasmus Kofoed Pedersen 8 

9 Thomas ”Tub” Andersen 8 

11 Kenneth Svendsen 6 

12 Flemming Jørgensen 5 

12 Peter Sommer 5 

12 Michael Paulik 5 

15 Hamid Vazin   3 

16 Erik Holm Hansen 2 

16 Stig Olsen 2 

16 Christian Andersen 2 

16 Max Nielsen 2 

16 Martin „Borg Willaredt 2 

21 Rasmus Hansen 1 

21 Lars Bjørnsen 1 

21 Kim Olsen 1 

24 Kristian Holm 0 

24 Casper „Como“ Nielsen 0 

24 Ahmed Benkacem 0 

24 Michael Plum 0 

24 Kristoffer Plenge Brandt 0 

24 Heine Lehman Overbye 0 

24 Jesper Ahleson  0 

24 Klaus Brøchner, 0 

M.fl CB, Glenn, Louis 0 

Lån  Jon 4 

Lån Mads,  Michael Jensen, Brian Kragbæk 1 

Lån  Carsten , Michael, Dan, Mads Bak. Thomas 
„Røde“ Pedersen,  

0 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Oversigt over kåringer på Old Boys holdet: 
 

 
 Årets Spiller Årets Man of the 

match 
Årets topscorer 

Forår 2010 - Thomas ”Tub” 
Andersen og 
Flemming Jørgensen 

- 

Efterår 2010 - Thomas Jensen - 

Hele 2010 Lars Holmgren 
Engel og 
Kristoffer Plenge-
Brandt 

 Jesper ”Piv” Andersen 
og 
Rasmus Hansen 

2011 Blev ikke kåret Lars Holmgren Engel 
31 stemmer 

Martin Haakansson og 
Thomas Jensen  
4 mål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Veteranholdet 2011 - 2012 

 
Pi Veteran spiller i række 7 mands VETERAN Mester og spiller halvårsturneringer. 
 
Efteråret 2011 var en KATASTROFE. Vi spillede kun 2 kampe. Vi tabte 9 – 3 til AIK 
Frederiksholm og vandt 3 – 1 over Husum. Resten af kampene måtte vi på grund af 
manglende tilslutning melde afbud til og vi blev taberdømt (2 kampe) eller der blev indtastet 
fiktive resultater (5 kampe) og vi sluttede som nr. 9 af 10 hold. Dette klædte ikke klubben og 
måtte kunne gøres bedre.   
 
Vinteren blev brugt til at samle stumperne op, så vi kunne være klar til foråret 2012. 
Spillerne blev tilskrevet og gav tilsagn om, at de var klar til at yde en indsats. Næsten alle de 
gamle meldte sig klar og nogle nye kom til, så truppen talte 23 mand. 
 
Foråret 2012 startede så med, at 3 mand meldte sig knæskadede ved tilmeldingen til første 
kamp. Det var en streg i regningen ! 
 
Foråret er gået på det jævne rent resultatmæssigt. Vi har vundet kampe, spillet uafgjort og 
tabt kampe. 2 kampe mod topholdene blev tabt klart, men ellers har vi spillet mange jævne 
kampe og øvrige nederlag har faktisk været vores egen skyld. Vi sluttede midt i rækken. 
 
Tilslutning til kampene har været fint og vi har næsten uden problemer kunnet stille hold til 
hver enkelt kamp. Dog måtte vi melde afbud til sidste kamp. Vi har desuden fået en kamp 
aflyst, da modstander ikke kunne stille hold.  
 
Veteranholdet har i sæsonen 2012 – 2012 fysisk spillet 11 kampe. 
 

 
 
I forbindelse med kampen d. 7. juni blev 
Bjarne Jensen hyldet for sin kamp nr. 400 for 
Fodboldafdelingen. Bjarne startede i 
afdelingen i 1986 
 
 
                                                                                   
 
 
 
                          
                        
 
                                      Kristian Kjær Jensen 

  
 
                                                                                   
 
 
 
 

 
 



 
Veteran statistik 2011-2012 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


