
               

 

 

Fodbold  
 

Ved udgangen af 2008 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: Jesper Ahleson 

Bestyrelsesmedlem: Martin Haakansson 

 

Det årlige medlemsmøde blev afholdt lørdag den 26. januar 2008, og der var fremmødt 32 

medlemmer. Peter Butler Nielsen blev valgt som mødets dirigent. 

 

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen m.m.: 

Formand Lasse Vinther, næstformand Kenneth Toft Andersen, materielforvalter Erik Holm-

Hansen, bestyrelsesmedlem Martin Haakansson, regnskabskontrollant Peter Butler Nielsen og 

regnskabskontrollantsuppleant Gunnar Nørager.  

 

Lars Majgaaard ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen. 

 

 

Bestyrelse og samarbejdspartnere 

 

Fodboldafdelingens bestyrelse måtte desværre sige farvel til Lars Majgaard, der i de seneste 

par år havde fungeret som materielforvalter. Lars, der startede i bestyrelsen i 2003, vil blive 

savnet grundet hans glade humør og store arbejdsiver.   

 

Der skal lyde en stor tak til en meget velfungerende bestyrelse for indsatsen og engagementet 

i 2008. Alle går til tildelte opgaver med oprejst pande og præsterer uden tøven et kæmpe 

arbejde for PI-Fodbold.  

 

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

sæsonen 2008 og ser med glæde og forventning frem til fortsat godt samarbejde i 2009.  

 

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

ligeledes fungeret upåklageligt. Tak til Politiskolen for udlån af transitter og tak til Station 

City for udlån af lokaler.   

 

Aftalen med sponsorerne, restaurant Hercegovina i Tivoli og ikke mindst vores trofaste 

medspiller ejendomsmæglerfirmaet HOME v/ Bjerregaard & Co. beliggende på Kastrupvej 

89, forløb ligeledes perfekt i år. Som sædvanlig kan man fristes til at sige.    

 

 

 

 

 

Politiets 
  Fodboldklub 

________________ ________________ 



Træner- og holdlederfunktioner var besat således i 2008: 

 

Jan Madsen, cheftræner. 

Jens Jønholt, holdleder for 1. holdet. 

Martin Haakansson, træner for 2. holdet (Bornholmerholdet). 

Flemming Jørgensen, træner for 3. holdet. 

Klaus B. Andersen og Kenneth Toft Andersen, dametrænere. 

Jan ”Mølby” Nielsen, træner for veteranholdet. 

 

Stor applaus til trænerne som alle har gjort et stort stykke arbejde for spillerne på holdene og 

klubben generelt. Og for første gang i mange år kan klubben prale med at samtlige trænere 

fortsætter deres virke i næste sæson. 

 

 

Fodboldsæsonen 2008 

 

1. holdet: Klubben startede 2008 med ansættelse af ny 1. holdstræner. Holdet lagde godt fra 

land ved at vinde alle træningskampe, men da sæsonen startede kom de ned på jorden igen. 1. 

holdet sluttede sæsonen på en 6. plads med en målscorer på 60-60. 

2. holdet (Bornholmerholdet), hvor spillerne er ved at være lidt oppe i årene, fik stor tilgang 

af flere yngre spillere. De endte som nr. 8 med en målscorer på 40-73. 

3. holdet havde 64 spillere inde omkring holdet hen over sæsonens 22 kampe. Det er ingen 

hemmelighed, at holdet tit blev stillet i sidste øjeblik og derfor heller ingen større overraskelse 

at holdet endte på en sidsteplads med en målscorer på 36-91. Træneren Flemming skal have 

stor ros for det arbejde, han har lagt i holdet, og vi glæder os til at se 3. holdet i toppen af serie 

4 næste år. 

 

To solstråle historier: 

Veteranholdet blev nødt til at trække sig fra træningsturneringen i vinters pga. manglende 

interesse. Dette skulle dog vise sig at være et taktisk træk, idet veteranerne ”gemte” på 

kræfterne og vandt deres række og rykker op i veteran 2. Tillykke. 

Dameholdet blev nr. 4 i forårsturneringen. De kom dog stærkt igen og vandt rækken i 

efteråret. Holdet kan dog ikke rykke op, at de allerede ligger i mesterrækken (bedste række)! 

Tillykke. 

 

 
Dameholdet i PI-Fodbold 



Alt i alt kan vi opsummere sæsonen 2008 med 2 meget flotte resultater, 2 acceptable og et 

knap så prangende resultat. Tak til alle spillere, som gennem sæsonen har vist sammenhold, 

fight og højt humør, hvilket gør PI-Fodbold til dem vi er. 

 

 

Æresbevisninger for fodboldsæsonen 2008: 

 

Klubben har haft tre 1. holdsspillere, der har rundet 

100 1. holdskampe i år:  

 

Erik Holm Hansen (pt. 109 kampe) startede i 

klubben i 2002,  

 

Kenneth Toft Andersen (pt. 111 kampe) startede i 

2002 og 

 

Jakob Pedersen (pt. 101 kampe) startede i 2000.                                                                             

    Kenneth Toft Andersen (tv.) og  

                                                                                           Erik Holm-Hansen 

                                                                                                  

 

 

Følgende spillere skal fremhæves som fidusvindere, 

dvs. de spillere, der har fået flest stemmer fra deres 

holdkammerater efter hver kamp. 

 

1.holdet: Michael Paulick med 51 stemmer. 

2.holdet: Martin Haakansson med 24 stemmer. 

3.holdet: Hamid Vazin med 18 stemmer. 

Veteranholdet: Kim Bo Munthesen med 37 stemmer.  

Dameholdet: Carina Løgstrup, ukendt antal stemmer.  

 

                                                                                            Michael Paulich (tv.) og Martin 

     Haakansson 

 

 

Topscorerpokalen blev vundet af veteranernes Kim Bo Munthesen med flotte 30 mål. Det 

skal her nævnes, at Kim Bo også fik topscorerpokalen i fodboldafdelingen 5 år i træk fra 1989 

– 1993. Han har ikke glemt det endnu. Det var samtidig Kim Bos 20. sæson i klubben. 

 

 

 

Årets Damespiller, der gives til en  

damespiller, som går forrest, når der                                                                                                                             

skal ydes på og udenfor banen, blev 

tildelt Carina Løgstrup. 

 

 

 

 

 

 



Fodboldspilleren, gives til en PI-spiller, som ikke har modtaget andre æresbevisninger 

samme år, men som alligevel har ydet en beundringsværdig indsats. Valget faldt i år på en 

spiller, der er et naturligt omdrejningspunkt på holdet, prioriterer fodbolden meget højt og 

spiller mange kampe. Spilleren går forrest med masser af gå på mod og glidende tacklinger. 

Prisen blev tildelt Lone Mikkelsen. 

 

 

Fidusfadet, tildeles en spiller/leder, som i 

løbet af året har fundet fidusen/vist stor 

fremgang og som samtidig gerne må have 

været nogle år i afdelingen. Valget faldt i år 

på en spiller/leder, der har haft sportslig 

betydning for holdet og samtidig er en social 

gevinst for klubben. Han har altid et smil på 

læben og er fantastisk til at samle trådene. 

Han har siddet som bestyrelsesmedlem i snart 

20 år og lever og ånder for PI. Fidusfadet gik 

til klubbens kasserer Kristian Kjær Jensen. 

 

 

 

 

 

Tørsleffpokalen, der er klubbens fornemste 

æresbevisning, uddeles til den 1. holdsspiller, 

der har spillet mindst 2/3 af kampene og 

samtidigt har betydet mest for 1. holdet både 

på og udenfor banen. I år blev prisen tildelt 

en stor spiller i mere end en forstand; nemlig 

holdets anfører Ole Kjær Michaelsen. 

 

 

 

 

Vinderne af de 5 ovennævnte vandrepokaler blev præmieret med gavekort sponsoreret af 

Home. 

 

 

 

 

Det har generelt været en af de bedre sæsoner i nyere tid i fodboldafdelingen. Dels på det 

sportslige plan, men ikke mindst på det sociale plan, hvilket danner et godt grundlag for 

fremtiden. De tre senior hold har trænet sammen om torsdagen. Der har i gennemsnit været 

omkring 20 mand til træning både tirsdag og torsdag. Klubben har for første gang i flere år 

modtaget flere spillere end den har mistet. Opbakningen omkring de sociale arrangementer 

har været god. Her skal nævnes klubbens fodbold-golf arrangement med over 25 tilmeldte; 

samt ”sidste-kamp-fest” med over 40 tilmeldte, som alle nød godt af grillarrangementet efter 

 
v/ Bjerregaard & Co. 

 



1. holdets sidste kamp. Blandt de tilstedeværende sås bl.a. PI-Københavns formand Henrik 

Wiberg. Efter grillpølserne fortsatte de fleste til restaurant Hercegovina, hvor der var buffet 

og fodboldlandskamp på storskærm. Der var slutteligt over 65 tilmeldte til afslutningsfesten 

på Station City. 

 

Indendørs fodboldstævne: 

 

Fodboldafdelingens årlige indendørsstævne blev afholdt tirsdag den 25. november 2008 i 

Valbyhallen med 18 seniorhold og 4 oldboyshold. Der var naturligvis flest 

”københavnerhold” til stede, men hold som Viborg, Horsens og Haderslev var også 

repræsenteret. Et meget veltilrettelagt stævne med flotte præmier som blev vundet af 

Vestegnen 1 over Bellahøj. Veteranrækken blev vundet af Specialsøjlen. Stævnets bedste 

spiller blev Lasse Biehl fra Vestegnen 1.     

 

 

Fodboldsæsonen 2009 starter d. 31. januar kl. 1000 i Valby Idrætspark. Efter træningen er 

der medlemsmøde, suppe, øl og vand. Håber på at alle gamle og ikke mindst nye ansigter 

møder op. 

Yderligere information om opstarten og fodboldafdelingen findes på vores hjemmeside:  

 

www.pifodbold.dk. 

 

 

 

 

På afdelingens vegne 

Lasse Vinther, 

formand. 

 

                                                   

 


