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Fodbold 
 

Ved udgangen af 2010 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 30. januar 2010. Der var 35 fremmødte 

medlemmer, inkl. PI-Københavns formand Henrik Viberg. Tidligere fodboldformand Peter Butler 

Nielsen blev valgt som mødets dirigent. 

  

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen m.m.: 

 

Formand:    Lasse Vinther 

Materielforvalter:  Erik Holm Hansen 

Bestyrelsesmedlem  Martin Haakansson 

Bestyrelsesmedlem  Jesper Ahleson 

Regnskabskontrollant:  Peter Butler Nielsen 

Regnskabskontrollantsuppleant: Gunnar Nørager 

 

Bestyrelse og samarbejdspartnere  
Der skal igen i år lyde en stor tak til en meget arbejdsivrig, professionel og velfungerende 

bestyrelse. I har alle uden tøven i nu 3 år uden udskiftning udført en kæmpe indsats for alle 

medlemmerne i fodboldafdelingen. 

  

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke ALLE omkring vores 6 hold for indsatsen i sæsonen 

2010 og ser med glæde og forventning frem til fortsat godt samarbejde i 2011. 

  

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

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

for udlån af lokaler til vores afslutningsfest. 

 

Samarbejdet med vores sponsorer, restaurant Hercegovina i Tivoli ved Ivan, Fair Play ved John 

og ikke mindst vores trofaste 12. mand, ejendomsmæglerfirmaet HOME v/ Bjerregaard & Co., 

forløb ligeledes perfekt igen i år.  

 

 
v/ Bjerregaard & Co.                                   

    PI Fodbold 

________________ ________________ 
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Træner- og holdlederfunktioner var besat således i 2010:  
Jan Madsen, 1. holdstræner i foråret og 3. holdstræner i efteråret. 

Jens Jønholt, holdleder for 1. holdet.  

Martin Haakansson, træner for 2. holdet hele året, samt for 1. holdet i efteråret.  

Nicolaj Mouritsen, holdleder for 2. holdet. 

Jesper Ahleson og Kenneth Toft, 3. holdstrænere i foråret.  

Jesper Larsen, dametræner. 

Kristoffer Brandt og Jesper Bligaard (Piv), Oldboystrænere. 

Jan ”Mølby” Nielsen, Veterantræner. 

 

De sportslige resultater forløb således: 

 

1. holdet (spiller serie 3, efterår/forår) afsluttede forrige sæson 09/10 i foråret 2010 med en 3. 

plads uden oprykning. I efteråret 2010 startede holdet derfor på ny i serie 3 og er pt. halvvejs i 

turneringen som nummer 6 med 22 point. Holdet sluttede efteråret flot af med 4 sejre i træk. 

Der er 13 kampe tilbage og ”kun 9 point” op til en oprykningsplads, som er klubbens 

målsætning. Holdet er præget af stor kampgejst og meget positiv stemning, men der er 

desværre stadig for stor udskiftning på holdet grundet manglede spillerstabilitet, hvilket skal 

forbedres i næste sæson.  

 

  

 
1. holdet 2010 til kampen CSC – Politiet 

 

 

2. holdet (spiller serie 3, ½ års), Bornholmerholdet, endte på en 4. plads i forårssæsonen. I 

efterårssæsonen startede holdet lidt trægt og lå længe og rodede under nedrykningsstregen, 

men efter en formidabel slutspurt sluttede holdet som nummer 3 ligeledes med 4 sejre i træk. 

Vores 2 hold, som udelukkende består af bornholmere, er i gang med et generationsskifte 

grundet tilgang af en del unge tilflyttere. Dette er særdeles positivt, da det bidrager med en 

masse input til klubben både sportsligt og ikke mindst socialt.   
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3. holdet (spiller serie 5, ½ års), endte forårssæsonen med at rykke ned fra serie 4. 3 holdet, 

der derfor startede efterårssæsonen i serie 5, endte midt i tabellen som nummer 5 med 8 point 

for 7 kampe, hvilket er langt fra prangende. Klubbens ambition er, at holdet hurtigt skal retur 

til serie 4.   

 

Oldboysholdet (spiller OB3 forår/efterår) genopstod efter flere års dvale. Holdet, der har 

været savnet i klubben og nu er samlingspunkt for vellykket integration blandt politi’ere, 

civile og bornholmere, spillede en flot gang fodbold og endte som nummer 2 med 29 point for 

13 kampe, hvilket betyder oprykning til Old Boys 2 i 2011. 

  

Veteranholdet (spiller ½ års) startede i 2010 med 7-mands-fodbold, hvilket passede bedre til 

den 16 mand store trup. Holdet endte forårssæsonen på en 6. plads ud af 8. Holdet endte 

efterårssæsonen væsentlig bedre og sluttede som nummer 2 med 12 point for 6 kampe, hvilket 

betyder oprykning til VET 2 i 2011.  

 

Dameholdet (spiller KS ½ års) endte forårssæsonen med oprykning fra serie 1 til 

Københavnerserien. Dette var dameholdets anden oprykning i træk, efter at de startede med 

11 mandsfodbold i serie 2. De sportslige udfordringer i Københavnerserien i efterårssæsonen 

vidste sig desværre at være lidt for store på daværende tidspunkt. Dameholdet endte med at 

rykke ned i serie 1 igen.  

 

 

 

Fidusen, man of the match, medspillerne som stemmer på hinanden efter hver kamp, blev 

tildelt følgende personer: 

 

Veteran: 18 stemmer, Kim Arly. 

Oldboys: 9 stemmer, Thomas Tub 

og Flemming Jørgensen. 

Dameholdet: 19 stemmer, Pernille 

Sørensen. 

3. holdet: 14 stemmer, Flemming 

Jørgensen. 

2. holdet, Bornholmerholdet: 40 

stemmer, Mads Boss. 

1. holdet: 60 stemmer, Michael 

Paulich. 

 

    

 

 

 

Fodboldafdelingens æresbevisninger, som uddeles i samråd mellem trænere, holdledere og 

bestyrelsen, blev tildelt følgende personer. Hver æresbevisning blev præmieret med et 

gavekort fra Home ved Jens Bjerregaard.   
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Topscorerpokalen gives til den spiller, der har scoret flest 

mål i turnerings- og pokalkampe.  1. holdet har efter års 

måltørke tilbageerobret pokalen. Den går til en spiller, der 

har scoret 15 mål, hvoraf de 6 var i samme kamp, han fik 

desuden næstflest fidusstemmer på 1. holdet: Jacob 

Pedersen. 

 

 

 

 

 

 

Årets Damespiller, gives til den spiller, der går 

forrest, når der skal ydes på og uden for banen. 

Hun har været med i samtlige kampe og 

træningspas siden januar. Træneren siger, at hun er 

et ”super menneske” og så er hun norsk: Ingrid 

Bergheim. 

 

 

 

 

 

 

Fodboldspilleren uddeles til en person, som ikke har 

modtaget andre æresbevisninger samme år, men som 

alligevel har ydet en beundringsværdig indsats. Han er 

engageret til kamp/træning og yder altid 100 %, han er 

meget hjælpsom, vellidt og kommer til at præge 

Bornholmerholdets fremtid: Nikolaj Mouritsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidusfadet uddeles til en spiller eller leder, som i løbet 

af året har fundet fidusen/vist stor fremgang. Samtidig 

må vedkommende gerne have været i klubben i nogle år. 

Han er ansvarsfuld, han går forrest og spiller kampe på 

stort set alle hold, han står for træning og kampe på flere 

hold hvis det er behov, han dømmer sågar kampe, han 

planlægger træningslejr og ikke mindst fodgolf, han er 

bindeleddet mellem Bornholm og etaten, han har fundet 

fidusen før og gør det nu igen, Hr. Integrationsminister 

Martin Haakansson.    
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Tørsleffpokalen er afdelingens fornemmeste 

æresbevisning. Den uddeles til den 1. holdsspiller, som 

samtidig med, at han har spillet mindst 2/3 af kampene, 

skal være den spiller, der har betydet mest for holdet både 

på og uden for banen. Han er engageret, hjælpsom, social 

og forlader stort set altid omklædningsrummet som den 

sidste. Han er målrettet, målfarlig og en dygtig 

fodboldspiller med strategiske evner. Han er jernmand og 

mr. PI: Gumbi alias Martin Møller. 

 
    

 

 

 

 

Nice to know…  

- Vores indestævne blev grundet COP 15 flyttet til januar, hvor der var rekordstor tilmelding:  

  24 seniorhold og 12 oldboys (samt 4 hold på venteliste).  
- 34 m/k spillere/trænere var på træningslejr i Lalandia slutningen af uge 12. 

- Omkring 500 tilskuere så 1. holdet spille tabe 4-2 mod Christiania i Kløvermarken i efteråret. 

- 63 personer deltog til afslutningsfesten, der blev holdt i juni pga.den nye turneringsform. 

- 2. holdets årlige sociale og egenbetalte Europatur med over 16 deltagere gik til Milano. 

- Fodboldafdelingen stiller nyvasket trænings- og kamptøj til rådighed. 

- Der møder typisk 15-20 herrer og 8-10 damer op til træning hver gang. 

- Fodboldafdelingen, der har haft positiv vækst i 2010, kan ALTID bruge nye spillere. 

Dameholdet er særdeles interesseret. 

- 45 m/k var til ”sidste-kamp-arrangement” i november inkl. humle, grillpølser og Hercegovina. 

- 40 m/k deltog i Store PI’s 90 års jubilæumsfest i Wallmann Saloner. 

 
Sæsonen 2011 starter lørdag den 29. januar kl. 1000 omklædt i Valby Idrætspark til hyggebold. 

Der afholdes efterfølgende medlemsmøde kl. 1300 i Valby Hallen. Fodboldafdelingen serverer 

varm suppe, samt øl og vand. Yderligere information kan findes på vores hjemmeside: 

www.pifodbold.dk 

 

 

 

 

På foreningens vegne 

Lasse T. Vinther, 

formand.  
 

 

http://www.pifodbold.dk/

