Afdelingsberetning for PI´s Fo

dboldafdeling

Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Gunnar Nørager
Næstformand, Lasse T. Vinther
Kasserer, Kristian Kjær Jensen
Sekretær, Bjørn Bæk Nielsen
Materielforvalter, Jesper K. Larsen
Bestyrelsesmedlem, Lars Majgaard
Bestyrelsesmedlem, Kenneth Toft Andersen.

Det årlige medlemsmøde blev afholdt d. 29. januar 2005 og der var fremmødt 21 medlemmer.
Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen: Kenneth Toft Andersen, Lasse Vinther,
Kristian Kjær Jensen & Bjørn Bæk Nielsen.
Følgende ønskede ikke genvalg: Lars Ole Karlsen.
-----------

Sæsonen 2005 var præget af en del uro i 1. halvdel af sæsonen på herresiden, hvilket gjorde at
bestyrelsen så sig nødsaget til at afbryde samarbejdet med 1. holdstræner Lars Toft Madsen efter 3

Næstformand, Lasse Vinther, et stort aktiv for fodboldafdelingen. Erstatning for 1. holdstræneren
100 kampe for 1. holdet og 200 kampe i alt for Fodboldafdelingen. Meget fortjent tildelt Tørsleff-pokalen som årets herrespiller

måneders ansættelse. Næstformand Lasse Vinther tog over i den efterfølgende periode indtil der
blev truffet aftale med den nye 1. holdstræner Tommy Schmidt og afdelingen var helt henne i
slutningen af forårssæsonen førend stabiliteten var genoprettet, men det afstedkom da nogle
gevaldige ridser i lakken i hele forløbet. Som ansvarlig bestyrelse er det jo en balancegang at skulle
vurdere, hvad der i den givne situation er rigtigt eller forkert, men jeg føler at der blev truffet et
fornuftigt og rigtigt valg omkring samarbejdsophøret med Lars Toft Madsen.
Jeg har for vane at rose medlemmerne af bestyrelsen for indsatsen og engagementet og i år er
selvfølgelig ingen undtagelse. Rosen er måske endda lige netop i 2005 endnu mere på sin plads, da

det jo i modgang er der, hvor man skal stå sammen og netop samarbejdsproblemerne på trænersiden
i starten af året viste, at fodboldafdelingens bestyrelse står sammen og bakker hinanden op – og især
i modgang.
Samarbejdet med eksterne parter, KBU, Idrætskontoret, FU og vore modstanderklubber har i 2005
fungeret rigtig godt – som sædvanligt fristes man til at sige.
Også samarbejdet med vore sponsorer DK-beton & ejendomsmæglerfirmaet HOME v/ Bjerregaard
& Co. har i 2005 fungeret upåklageligt.

DK-Beton igen i 2005 en værdifuld sponsor

Med hensyn til træner- og holdleder funktioner magede det sig således i 2005.
Cheftræner, Lars Toft Madsen, tiltrådt d. 1. jan. 2005, hvorefter samarbejdet med ham blev afbrudt
ultimo april 2005 og ny aftale blev indgået med Tommy Schmidt gældende fra 24. maj 2005.
Holdleder for 1. holdet, Jens Jønholdt
Hjælpetrænere, Klaus Brøchner Andersen, Flemming Jørgensen & Morten Meyer Christensen
Dametræner, Christian Rittmeyer og Helle Hansen
Holdleder oldboys, Kjeld Iversen
Holdleder veteran, Anders Norup
Nævnte personer er omdrejningspunktet for at afdelingen kører på det sportslige plan.
Med udgangen af 2005 takkede Anders Norup af som holdleder for veteranholdet. En funktion han
har passet uafbrudt i 20 år, og det er med vemod at afdelingen siger tusind tak for en fantastisk
indsats.

Anders Norup takkede af som holdleder for veteranholdet i 20 år

Christian Rittmeyer takkede ligeledes af som dametræner med udgangen af 2005.
Det efterlader jo selvsagt nogle huller i systemet, men nye kræfter står heldigvis på spring til at løfte
opgaverne.

Sportsligt blev sæsonen 2005 en ren knockout på herresenior siden, idet 1. holdet for andet år i træk
rykkede ud af rækken – holdet var uhyggelig tæt på en forbliven i rækken, men desværre magede
det sig ikke for holdet til sidst. Der ligger en meget stor opgave for hele afdelingen i at få vendt
skuden i 2006, så vi igen kan komme til at spille der, hvor det hele er lidt sjovere og hvor vi rigtigt
hører til.
Bornholmerholdet tabte pusten i 2005, serie 2 var for stor en mundfuld for holdet og må ligesom 1.
holdet en tur ned i serie 3 i næste sæson.
3. holdet klarede sig hæderligt med en slutplacering lige under midten.
Herresenior har unægtelig ryggen mod muren, men håbet er at spillere, trænere og bestyrelse står
sammen i denne situation og ved fælles hjælp får vendt denne negative spiral. Med udgangen af
sæsonen blev der afholdt et møde med deltagelse af spillere, trænere og bestyrelsesrepræsentanter
og her blev nye tiltag og ideer diskuteret.
Dameholdet gennemførte sæsonen som 7-mands hold og sluttede på en midterplacering ud af 11
hold. Heller ikke i sæsonen 2005 nåede vi om på at kunne stille tilmelde et 11- mands hold.
Oldboys prægede hele sæsonen toppen af deres række og sluttede på en fornem 4 plads, kun 3 point
op til 2. pladsen.

Gry Dilling Kjær, damernes topscorer i 2005 med 20 scoringer og samtidig Fidusvinder

Årets succeshistorie stod afdelingens veteranhold for, idet holdet vandt rækken og med oprykning
til følge i sæsonen 2006. Turneringsafviklingen for holdet var alt andet end optimalt, idet rækken
kun bestod af 6 hold og disse hold skulle møde hinanden 3 gange på en sæson mod normalt 2
gange. Dette har også den følge, at nogle gange var holdet oversidder i flere uger og som
fodboldspiller er det bare bedst at kunne spille en kamp hver uge. Det håber vi kan lykkes i 2006.
Igen i år var holdet i pulje med Christiania (CSC) og i modsætning til 2004, hvor der var en massiv
bevågenhed fra medierne havde denne bevågenhed fortaget sig noget i 2005.

Valbyhallen lagde gulv til fodboldafdelingens indestævne d. 29. november 2005, der blev afviklet
med deltagelse af 18 seniorhold og 6 oldboyshold.
Vinder af seniorrækkerne blev st. Bellahøj med Frederiksberg på 2. pladsen og St. Bellahøj 2 på 3.
pladsen.
Afd. G vandt oldboysrækken foran Slagelse og med afd. NB på 3. pladsen.
Lasse Nørlev fra st. Bellahøj blev udråbt til stævnets bedste spiller.

Æresbevisninger 2005:
Følgende personer modtog hædersbevisninger og pokaler i forbindelse med afdelingens
afslutningsfest, der afholdtes på Station City d. 19. november 2005
Kampjubilæum i 2005
Lasse Vinther, 100 1. holdskampe
Lasse Vinther, 200 kampe
Kim Heine Christiansen, 300 kampe
Fidusvinder (holdkammeraternes bud på bedste spiller over samtlige kampe)
Dameholdet, Gry Dilling Kjær
Veteranholdet, Benny B. Pedersen
Oldboys, Kasper Johansen, ( 2. år i træk)
Bornholmerholdet, Brian Kragbæk
2. holdet, Thomas Lerche.
1. holdet, Thomas Lerche.
Esben Viles Vandrerpokal,
Jens Søberg Dyrbjerg, veteranholdet

Jens Søberg Dyrbjerg tildelt Esbens Vile Vandrerpokal

Årets topscorer,
Gry Dilling Kjær, dameholdet med 20 scoringer
Fodboldspilleren,
Thomas Lerche
Fidusfadet,
Klaus Brøchner Andersen

Klaus Brøchner Andersen, tildelt Fidusfadet

Årets damespiller,
Mette Søndergaard

Årets damespiller, Mette Søndergaard

Tørsleff-pokalen, (årets herrespiller)
Lasse Vinther.
For så vidt angår de 5 sidstnævnte modtog de udover pokaler, hver et gavekort skænket af
afdelingens hovedsponsor ejendomsmæglerfirmaet Home v/ Bjerregaard & Co.

Fodboldafdelingens sponsor gennem mange år, Ejendomsmæglerfirmaet, Home v/Bjerregaard & CO,
Kastrupvej 89, 2300 København S

For yderligere oplysninger henvises til afdelingens hjemmeside www.pifodbold.dk.

På afdelingens vegne
Gunnar Nørager
Formand

