
Fodbold  
 

Ved udgangen af 2007 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: Lars Majgaard 

Bestyrelsesmedlem: Martin Haakansson 

 

Det årlige medlemsmøde blev afholdt lørdag den 27. januar 2007, og der var fremmødt 26 

medlemmer. Gunnar Nørager blev valgt som mødets dirigent. 

 

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen m.m.: 

Kasserer Kristian Kjær Jensen, sekretær Rasmus Kofoed Pedersen, næstformand Lasse Vinther og 

regnskabskontrollant Jens Jønholt  

 

Bjørn Bæk Nielsen ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen. 

 

Bestyrelse og samarbejdspartnere 

 

Bestyrelsesåret 2007 startede lidt turbulent, idet afdelingens formand Gunnar Nørager af personlige 

årsager valgte at trække sig i utide kort tid efter medlemsmødet. Gunnar startede sin karriere i 

fodboldafdelingen i 1987. Han blev valgt ind i bestyrelsen som suppleant i 1991 og som medlem i 

1993. Han blev valgt som næstformand i 1999 og har siddet som formand fra 2000 til udgangen af 

januar 2007. Gunnar har altid ydet 100 % for afdelingen både som spiller, holdleder og ikke mindst 

som formand i bestyrelsen.  

 

 

 

Fodboldafdelingens sekretær Bjørn Bæk Nielsen sagde 

ligeledes farvel til bestyrelsen efter mange års tro 

tjeneste. Han startede i fodboldafdelingen i 1983, blev 

valgt ind i bestyrelsen i 1987 og har til dato spillet over 

410 kampe for PI. Der skal lyde en stor tak til jer 

begge for indsatsen og jeres måde at være på. Det har 

været meget lærerigt, morsomt og behageligt at være 

sammen med jer. Bestyrelsen opfordrede efter Gunnars 

afgang, Erik Holm Hansen til at træde ind i 

bestyrelsen, hvilket han indvilligede i. 
 
 
 

 Nuværende formand for fodboldafdelingen, Lasse 
 Vinther, tv. og kasserer, Kristian Kjær Jensen, th. 
 sagde pænt tak til afgående formand, Gunnar Nørager i 

forbindelse med afslutningsfesten 200 
 



 

Der skal generelt lyde en stor tak til fodboldbestyrelsen for jeres indsats og engagement i 2007. Jeg 

føler, at vi har fastholdt en meget målrettet og ambitiøs bestyrelse, hvor enkeltmand formår at tage 

hånd om tildelte opgaver på en direkte og professionel måde. Grundet bestyrelsens store 

engagement på samtlige af klubbens hold, bliver evt. problemstillinger i afdelingen som regel 

forsøgt løst i opstartsfasen, hvilket er godt for klubben og medlemmerne og kendetegner en 

slagkraftig bestyrelse i en flad struktur. 

 

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

2007 og ser med glæde og forventning frem til fortsat godt samarbejde i 2008.  

 

Fodboldafdelingens samarbejde med eksterne parter herunder Idrætskontoret, FU og KBU har 

ligeledes fungeret godt i 2007. Sidstnævnte har i flere tilfælde vist stor forståelse ved at flytte 

fodboldkampe i utide grundet diverse politiaktioner bl.a. i forbindelse med rydningen af 

Ungdomshuset. 

 

Aftalen med sponsorerne, DK-Beton, restaurant Hercegovina og ikke mindst vores trofaste 

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

sædvanlig kan man fristes til at sige.    

  

                  

 

Fodboldafdelingens hovedsponsor gennem mange år: 

  

 

Ejendomsmæglerfirmaet, HOME v/Bjerregaard & Co., 

Kastrupvej 89, 2300 København S. 

 

             

 

Træner- og holdlederfunktioner var besat således i 2007: 

 

Tommy Schmidt, cheftræner 

Jens Jønholt, holdleder for 1. holdet 

Martin Haakansson, træner for 2. holdet (Bornholmerholdet) 

Morten Meyer, holdleder for 2. holdet 

Jakob Pedersen, træner for 3. holdet 

Martin Haakansson, dametræner 

Gunnar Nørager, træner for veteranholdet 

 

Stor applaus til herretrænerne Tommy Schmidt, Jakob Pedersen og Gunnar Nørager, samt 

dametræner Martin Haakansson som alle stoppede i 2007. I har alle gjort et stort stykke arbejde for 

klubben generelt og for spillerne på holdene.  

 

Fodboldsæsonen 2007 

 

Fodboldåret 2007 med tre hold i serie 3, et veteranhold og et 7-mands damehold har været en 

spændende og følelsesladet sæson for alle med både op- og nedture. Et fælles tema for 2007 på 



tværs af holdene har været: ”Stolpe ud!” Vi har spillet lige op med såvel top som bund i diverse 

rækker, men desværre ofte trukket det korteste strå. 

 

Afdelingens 5 hold har tilsammen i 87 kampe opnået 80 point ud af 261 mulige. Vi har scoret 142 

mål og lukket 232 ind. Det vil sige, at hvert hold i gennemsnit har fået 1 point pr. kamp, som er tabt 

2-3 (afrundet). Ups!! 

 

I sidste runde havde dameholdet og vores 3 serie 3 hold alle ryggen mod muren. Dameholdet skulle 

vinde for at være sikker på at undgå nedrykning. De tabte desværre, men det gjorde de øvrige 

modstandere placeret under dem også, hvorfor dameholdet heldigvis forbliver i mesterrækken i 

2008.  

 

1. holdet risikerede ligeledes at rykke ned, hvis der var mere end 2 nedrykkere, samt hvis 1. holdet 

tabte den sidste kamp. Såfremt 1. holdet rykkede ned, ville afdelingens 2 øvrige seniorhold blive 

tvangsnedrykket til serie 4. 1. holdet vandt heldigvis med overbevisende 8-3 mod rækkens nummer 

2. Afdelingens 3 seniorhold forbliver alle i serie 3 i 2008.  

 

Veteranholdet lagde flot fra land med meget stort fremmøde og fine resultater i foråret, efterfulgt af 

et knap så prangende efterår. Veteranholdet forbliver ligeledes i deres række.  

 

Fodboldafdelingens 5 hold sluttede desværre alle i den nederste tredjedel af tabellen. Men det skal 

jo som bekendt være skidt, før det kan blive godt igen! Og det bliver det! Klasse kan ikke holdes 

nede! Pas på modstandere, vi får oprejsning i sæsonen 2008! 

 

Fodboldafdelingen var endvidere arrangør af DM i 7-mandsfodbold for herrer, hvilket blev afviklet 

tirsdag den 9. oktober 2007 i Valby. 8 hold fra hele landet havde som puljevindere kvalificeret sig 

til at deltage i et meget velspillet stævne med masser af fairplay. Station City vandt finalen 3-2 over 

Station Bellahøj og kan velfortjent kalde sit Danmarksmester 2007. Helsingør vandt 2-0 over Vejle 

i kampen om 3. pladsen. Målmand Morten Axelsen fra Station City blev kåret som stævnets spiller.  

 

Fodboldafdelingens årlige indendørsstævne blev afholdt tirsdag den 27. november 2007 i Valby 

Hallen med deltagelse af 7 seniorhold og 7 veteranhold fra det ganske land. Et meget veltilrettelagt 

stævne, hvor seniorrækken blev vundet af st. City foran st. City Narkogruppen og st. Bellahøj på 

hhv. 2. og 3. pladsen. Veteranrækken blev vundet af st. City Specialgruppen foran afd. OC og 

Rigsadvokaten på hhv. 2. og 3. pladsen. 

Kaan Metin fra st. City blev stævnets bedste spiller.   

 

 

Æresbevisninger for fodboldsæsonen 2007: 

 

Følgende personer modtog æresbevisninger og pokaler i forbindelse med afdelingens afslutningsfest 

på Station Bellahøj lørdag den 10. november 2007. 

 

Fidusvindere: (holdkammeraternes bud på den bedste spiller over samtlige kampe) 

Dameholdet:  Berit Jacobsen 

Veteranholdet: Palle Saabye 

3. holdet:  Thomas Bach Hansen 

2. holdet:  Morten Meyer 



1. holdet:  Ole Michaelsen 

 

 
                            Årets “Fidusvindere”. Fra v. Morten Meyer, 2. holdet, Ole Michaelsen, 1. holdet 

        og Thomas Bach Hansen, 3. holdet 
 

Topscorerpokalen blev for andet år i træk vundet af bomberen Tina Kjær Østergaard med 24 

scoringer. 

                            

 

                                            
Årets damespiller blev Ingrid Bergheim. Fodboldspilleren blev tildelt Martin Haa-  

Hun går altid forrest, når der skal ydes både  kansson. Han er en af Tordenskjolds sol- 

på og udenfor banen,  dater og yder altid en beundringsværdig  

 indsats. 

  

Fidusfadet, der tildeles en spiller, der har vist stor sportslig fremgang og samtidig er en social 

gevinst for klubben, gik til PI’s svar på Tøffe, vores plæneklipper Morten Kofoed.  



 

Tørsleffpokalen, der er klubbens fornemste æresbevisning og uddeles til den 1. holdsspiller, der 

har spillet mindst 2/3 af kampene og samtidig har betydet mest for 1. holdet både på og udenfor 

banen, gik til vores alle sammen onkel Ahle, Mr. PI, alias Jesper Ahleson.    

 

 

                               
                 Fidusfadet blev tildelt  Morten Kofoed                                       “Tørsleffpokalen” blev tildelt Jesper Ahleson 
 

Sidstnævnte 5 personer modtog udover pokaler hver et gavekort skænket af afdelingens 

hovedsponsor ejendomsmæglerfirmaet HOME v/Bjerregaard & Co. En meget fin gestus fra Jens 

Bjerregaard, som afdelingen har stor glæde af.  

 

 

Sæsonen 2008 starter lørdag den 26. januar 2008 kl. 1015 omklædt i Valby Idrætspark til hyggebold 

og efterfølgende medlemsmøde, hvor fodboldafdelingen serverer varm mad, øl og vand. Yderligere 

information findes på vores hjemmeside: www.pifodbold.dk  

 

 

  

På afdelingens vegne 

Lasse Vinther 

formand 

 

                                                   

http://www.pifodbold.dk/

