Afdelingsberetning til PI`s årsberetning 2006
AFD: Fodbold
Ved udgangen af 2006 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand Gunnar Nørager
Næstformand Lasse T. Vinther
Kasserer Kristian Kjær Jensen
Sekretær Bjørn Bæk Nielsen
Materielforvalter Lars Majgaard
Bestyrelsesmedlem Kenneth Toft Andersen
Bestyrelsesmedlem Martin Haakonsson
Det årlige medlemsmøde blev afholdt d. 28. januar 2006, og der var fremmødt 31
medlemmer.
Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen: Gunnar Nørager, Lars
Majgaard, Kenneth Toft Andersen og Martin Haakonsson.
Følgende ønskede ikke genvalg: Jesper Larsen.
---------------

Sæsonen 2006 blev ingen undtagelse for så vidt angår det engagement, der udvises fra
alle omkring afdelingen. Fra årets start var der indgået aftale med trænere og holdledere
til de forskellige hold. Der blev foretaget nødvendige ændringer i bestyrelsen og igen i
2006 blev der arbejdet forbilledligt med tildelte opgaver – hvilket til stadighed gør at
afdelingen har en meget slagkraftig bestyrelse.
Som ét af de nye tiltag i 2006 iværksatte bestyrelsen indkøb af træningssæt og
vaskeordning til alle spillerne i afdelingen, hvilket blev rigtig godt modtaget. Ideen med
dette er at tiltrække og fastholde spillere. Bestyrelsen arbejder til stadighed med at
forbedre forholdene for medlemmerne. Alt med henblik på at skabe nogle gode og
tålelige rammer.
Samarbejdet med eksterne parter, herunder KBU har også igen været forbilledligt og i
pressede situationer, af den ene eller anden karakter, har KBU udvist stor forståelse.
Aftalen med sponsorerne, bl.a. ejendomsmæglerfirmaet HOME v/ Bjerregaard & Co.,
forløb i 2006 perfekt.

Træner og holdleder funktioner i 2006 var besat således:
Cheftræner Tommy Schmidt
Holdleder for 1. holdet Jens Jønholdt
Hjælpetrænere/holdledere Klaus Brøchner Andersen, Flemming Jørgensen og Martin
Haakonsson.
Dametræner, Martin Haakonsson
Holdleder Oldboys Kjeld Iversen
Holdleder Veteran Gunnar Nørager

Afdelingens 3 seniorhold anno 2006 var således at finde i serie 3.
Planen for så vidt angår 1. holdet var oprykning til serie 2, og indledningen på sæsonen
viste gode takter i den retning, men vi måtte sande, at det ikke holdt vand igennem hele
turneringen. Da holdet skulle bide sig fast i toppen, glippede resultaterne med nogle
dumme nederlag til følge. Ingen oprykning i 2006. Noget af forklaringen er nok, at vi
ikke er stabile nok, ligesom træningsindsatsen i perioder ikke var god nok.
Bornholmerholdet startede ud med brask og bram og lå i lange perioder i toppen af
rækken, men igennem ca. ¾ af turneringen gik resultaterne ikke i bornholmerholdets
retning.
3. holdet havde en katastrofal start på sæsonen, men vendte op og ned på tingene i sidste
halvdel af sæsonen, så enden blev en hæderlig placering.
I sidste afdelingsberetning blev det nævnt, at herresenior havde ryggen mod muren. Det
gjorde sig sådan set også gældende i 2006, men håbet er stadig, at afdelingen ved fælles
hjælp og indstilling får vendt denne negative spiral. På et møde umiddelbart efter
sæsonafslutning, hvori spillere, trænere, holdledere og bestyrelsen deltog, blev nye ideer
og tiltag diskuteret.
Dameholdet var årets oplevelse i afdelingen. Holdet spiller 7-mands og med både
engagerede og dygtige spillere og træner gjorde de rent bord i dette års 2 turneringer. De
fejede al modstand til side og vandt samtlige kampe på nær 2, der endte uafgjort.
Damerne tog også lige et smut til Padborg, hvor de deltog i Padborg Cup, uden positive
resultater, men mange erfaringer rigere.

Oldboys formåede ikke at holde den fine stil fra 2005 og p.g.a skader, udstationering,
arbejdspres etc. etc. kunne det ganske enkelt ikke lade sig gøre for holdlederen, at stille
hold i efteråret, hvilket betød, at KBU jf. reglerne trak holdet ud af turneringen efter 3 x

afbud. Her skal rettes en stor tak til holdleder Kjeld Iversen, der trods megen modgang
igen og igen forsøgte at samle holdet, men lige lidt nyttede det.
Veteranholdet var i 2006 i nye omgivelser (oprykker) og det gav nogle gevaldige stryg.
Dog skal det retfærdigvis nævnes, at holdet momentvis viste takter, der kunne matche
de allerbedste hold i rækken, men det generelle billede i 2006 var, at holdet havde for
store udsving. Efter kun 1 år i rækken rykkede holdet desværre ned.
Fodboldafdelingens indestævne blev afholdt torsdag d. 30. november 2006 i
Valbyhallen, og blev afviklet med deltagelse af 14 senior- og 6 oldboys hold fra det
ganske land. Et meget veltilrettelagt stævne og superpropaganda for fodbold i indendørs
regi.
Vinder af seniorrækken efter en helt igennem godkendt præstation blev Glostrup, der
vandt finalen over Frederiksberg. Gladsaxe tilkæmpede sig en flot 3. plads i stævnet.
Oldboysrækken blev vundet af Odense over afd. G og Slagelse på 3. pladsen.
Stævnets bedste seniorspiller blev Brian Lund fra Glostrup.

Æresbevisninger i 2006:
Følgende personer modtog hædersbevisninger og pokaler i forbindelse med afdelingens
afslutningsfest, på st. City d. 18. november 2006.
Kampjubilæum i 2006
Bjørn Bæk Nielsen, 400 kampe
Fidusvinder (holdkammeraternes bud på bedste spiller over samtlige kampe)
Dameholdet: Gry Dilling Kjær
Veteran: Kristian Kjær Jensen
Oldboys: Michael Nordahl Christiansen
3. holdet: Flemming Jørgensen
2. holdet: (bornholmerholdet) Morten Meyer Christensen
1. holdet: Mikkel Pedersen
Årets Topscorer
Tina Kjær Østergaard, dameholdet med 30 mål.
Fodboldspilleren
Jakob Ipsen
Fidusfadet
Sune Myrup
Årets damespiller
Mette Søndergaard
Tørsleff-pokalen (årets herrespiller)
Erik Holm Hansen

For så vidt angår de 5 sidstnævnte modtog de, udover pokaler, hver et gavekort skænket
af afdelingens hovedsponsor ejendomsmæglerfirmaet HOME v/Bjerregaard & Co. En
meget fin gestus fra Bjerregaard, som afdelingen har stor glæde af.
På www.pifodbold.dk har du mulighed for yderligere info omkring en meget aktiv
afdeling under PI-København.

Gunnar Nørager
formand

