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AFDELINGSBERETNING 2011 for FODBOLDAFDELINGEN 
 

Ved udgangen af 2011 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer: 
 
Formand: Lasse Vinther. 
 
Næstformand: Kenneth Toft Andersen. 
 
Kasserer: Kristian Kjær Jensen. 
 
Sekretær: Jesper Ahleson. 
 
Materielforvalter: Erik Holm Hansen. 
 
Bestyrelsesmedlem: Martin Haakansson. 
 
Bestyrelsesmedlem: Lone Mikkelsen. 
 
Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 29. januar 2011. Der var fremmødt 30 
medlemmer, inkl. tidligere formand Peter Butler Nielsen, som blev valgt som mødets 
dirigent. 
 
Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen: 
 
Næstformand: Kenneth Toft Andersen (genvalg). 
 
Kasserer: Kristian Kjær Jensen (genvalg). 
 
Sekretær: Jesper Ahleson (tidligere bestyrelsesmedlem). 
 
Bestyrelsesmedlem: Lone Mikkelsen (nyvalg). 
 
Følgende ønskede ikke genvalg: 
 
Sekretær:  Rasmus Kofoed Pedersen. 
 
 

 
v/ Bjerregaard & Co. 

    PI Fodbold 

________________ ________________ 
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Bestyrelse og samarbejdspartnere: 
 
Der skal rettes en stor tak til en meget flittig, initiativrig og velfungerende bestyrelse. 
Det er en stor fornøjelse at være en del af den og der bliver arbejdet hårdt uden tøven 
og med meget stor engagement. Dette er til stor gavn for alle klubbens medlemmer og 
klubben ville ikke være det samme uden jeres hjælp. Dette gælder også, når der skal 
tages nye opgaver internt i bestyrelsen. 
 
På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke alle omkring de 6 hold. I har alle uden 
undtagelse ydet en stor indsats for klubben i sæsonen 2011. Klubben vil ikke kunne 
fungere på sådant et plan som den gør nu, uden jeres hjælp. Jeg håber, at I alle har lyst 
til at tage en tørn mere i 2012. 
 
Der er ingen tvivl om, at samarbejdet med idrætskontoret, FU og KBU igen i år har 
fungeret rigtig fint. En stor tak til Station City for udlån af lokaler til vores 
afslutningsfest.  
 
Ingen sponsorer ingen klub….. Også på dette punkt er fodboldafdelingen meget heldigt 
stillet. Restaurant Hercegovina og Fair Play yder en stor støtte til klubben. Selvfølgelig 
skal vores sponsor HOME/v Bjerregaard og Co., også nævnes. De yder hvert år et stort 
bidrag til klubben, som vi alle har stor glæde af, og som gør, at vi har mulighed for at 
drive klubben uden bekymringer. Vi håber på mange års godt samarbejde fremover. 
 
Træner og holdlederfunktioner i 2011: 
 

- Martin Møller, 1. holdstræner i foråret. 
- Tommy Schmidt, 1. holdstræner i efteråret. 
- Jens Jønholt, holdleder for 1 holdet. 
- Martin Haakansson, 1. holdstræner i foråret og træner for 2. holdet. 
- Nicolaj Mouritsen, holdleder for 2. holdet. 
- Lars Engel, Jakob Ibsen, Hamid Vazin og Flemming Jørgensen, træner/holdleder 

for oldboys. 
- Jan Madsen, træner for 3. holdet. 
- Klaus Brøchner, dametræner. 
- Jan ”Mølby” Nielsen, veteranholdleder. 

 
Som tidligere nævnt er der 6 hold i klubben og derfor er der et stort puslespil, der skal 
gå op. Dette kan til tider være en udfordring, men det lykkedes hvert år. Uden disse 
ovennævnte personer (læs rygraden i fodboldafdelingen), så ville fodboldafdelingen 
ikke eksistere. 
 
De sportslige resultater forløb således: 
 
Veteranholdet spiller ½ års turnering. De spillede igen 7 mands i 2011. De sluttede 
foråret med at blive nr. 7 ud af 10. I efteråret havde holdet store problemer med at 
stille hold og sluttede derfor som nr. 9 ud af 10. Der er ingen tvivl om, at 2012 bliver et 
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udfordrende hold for veteranholdet, men jeg er sikker på, at de nok skal få etableret et 
solidt og talstærkt hold igen. 
 
Dameholdet rykkede ned fra serie 1 og startede derfor 2011 i serie 2. De spiller også ½ 
års turneringer og sluttede foråret med at blive nr. 8 ud af 9 hold. I efteråret sluttede 
de som nr. 5 med 16 point for 9 kampe. Dameholdet har haft et svært 2011 både 
sportsligt og vedrørende fremmøde til træning. Jeg synes, at de etablerede spillere på 
dameholdet har vist stor moral og har formået at få dameholdet til stadig at eksistere. 
Vendepunktet i efteråret 2011 kom, da pigerne skulle møde Amager FF med 
maksimumpoint og en målscore på 51-1, efter bare 6 kampe. Pigerne gik uimponeret 
ind til kampen og vandt med 4-3. Sådan skal den ged barberes. Godt gået tøser. 
Amager FF sluttede iøvrigt som suveræn nr. 1 med en samlet målscore på 75-5 for 9 
kampe.  
 
Oldboysholdet spiller helårs turneringer kørende fra forår/efterår. De var nyoprykkere 
til Old Boys 2 og lå efter foråret nr. 4 ud af 10 hold. Efter efterårets kampe sluttede de 
som nr. 6 med 27 point for 18 kampe. Godt at de gamle drenge har fået et hold på 
skinnerne igen. 
 
3. holdet spiller ½ turneringer. De spillede i 2011 i serie 5 og endte forårssæsonen med 
at blive nr. 4 ud af 10 hold. Efterårssæsonen sluttede de også som nr. 4 med 20 point 
for 9 kampe. Dette gav umiddelbart ikke oprykning, som ellers var klubbens 
målsætning. Men alle resultater, stillinger og ikke oprykningsberettigede hold m.m. 
gjorde, at 3. holdet alligevel rykkede op i serie 4. Og det er vigtigt for klubben stadig at 
kunne bevare dette hold, så alle der har lyst og er til træning har mulighed for at spille 
kampe. 
 
2. holdet spiller i serie 3 og spiller som de andre hold ½ årsturnering. Bornholmer-
holdet, som de populært kaldes, sluttede i foråret som nr. 4 ud af 11 hold. I efteråret 
spillede de til tider prangende fodbold og sluttede flot af med at blive nr. 4 med 23 
point for 11 kampe. De 4 øverste hold sluttede alle med 23 point, men bornolmerne 
blev offer for indbyrdes kampe, men rigtig godt gået. Bornholmerholdet har udført et 
generationsskifte og dette er efter min mening foregået yderst vellykket. De nye 
spillere, som efterhånden har været her i et par år, bidrager i stor stil, både sportsligt 
og ikke mindst socialt. Så overlever vi andre den bornholmske accent, der klinger 
lystigt i omklædningsrummet. Det er ligeledes positivt, at de unge spillere ligeledes er 
klar til at tage en tørn på de andre hold, når det kniber. 2. holdets årlige sociale og 
egenbetalte Europatur gik til Krakow med 22 deltagere.  
  
 
1. holdet spiller i serie 3 og spiller modsat de andre hold helårsturnering kørende 
efterår/forår. De sluttede efteråret 2010 som nr. 6 med 22 point. I foråret 2011 skulle 
der tages hul på anden halvdel af turneringen og efter en stabil indsats sluttede holdet 
som nr. 5 ud af 14 hold. I efteråret skulle der tages hul på en ny turnering. Med en del 
nye ansigter og væsentlig større stabilitet sluttede 1. holdet efteråret som nr. 2 med 28 
point for 12 kampe. 1 holdet spiller til tider rigtig flot fodbold og kan sagtens måle sig 
med de bedste hold i rækken. Desværre kan holdet også ramme et niveau som gør, at 
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de også sagtens kan tabe til et langt dårligere hold. Jeg synes dog, at det generelle 
niveau er rigtig godt og dette skyldes en god blanding af gejst og godt humør. 
Yderligere er der som tidligere nævnt dukket et par nye ansigter op, som har hævet 
niveauet. Dette er jo rigtig positivt og jeg tror, at de pågældende kan lide at være her, 
så vi har glæde af dem i mange år. Hvis holdet skal rykke op i serie 2, som har været 
klubbens målsætning i en del år efterhånden, så skal det altså være i år. Og jeg er ikke i 
tvivl om, at hvis alle omkring holdet prioriterer træning og ikke mindst kampe her i 
foråret 2012, så er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det nok skal lykkedes og at vi kan 
sætte champagnen/øllet på køl, til en forårskamp med nyslået græs, 20 grader og min. 
50 tilskuere bestående af klubbens medlemmer. 
 
Fidusen, man of the match, er medspillerne som stemmer på dagens spiller efter hver 
enkelt kamp. Den blev til afslutningsfesten i juni 2011 tildelt følgende personer: 
 
Veteranholdet: Jan Madsen. 
Dameholdet: Lone Mikkelsen. 
Oldboys: Thomas Jensen. 
3 holdet: Ahmed. 
2 holdet: Mads Boss. 
1 holdet: Henrik Larsen. 
 
Fodboldafdelingen er en klub med mange æresbevisninger. Det er æresbevisninger 
med stolte traditioner, som går mange år tilbage. Æresbevisningerne blev i 2011 uddelt 
i forbindelse med afslutningsfesten på Station City i juni 2011. Hver æresbevisning blev 
præmieret med et gavekort fra HOME ved Jens Bjerregaard. 
 
 
 
 
 
Topscorerpokalen gives til den spiller der 
har scoret flest mål i turnerings og 
pokalkampe. Den gik ganske fortjent til 
klubbens formand, Lasse Vinther med 13 
mål.  
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Årets Damespiller, gives til den 
spiller, der går forrest, når der skal 
ydes på og uden for banen. Hun har 
været i klubben nogle år og har 
forbedret sit spil gennem disse. Hun 
yder altid en 100 % indsats og er 
desuden målfarlig. Æresbevisningen 
blev givet til Louise Madsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fodboldspilleren, uddeles til en person, som 
ikke har modtaget andre æresbevisninger 
samme år, men som alligevel har ydet en 
beundringsværdig indsats. Han har kun 
været i klubben i få år og må betragtes som 
den nye generation. Men det er alligevel en 
spiller som de fleste har lagt mærke til, dels 
pga. hans villighed til at hjælpe på flere hold. 
Han er en stor arbejdskraft og en af de 
bærende kræfter i generationsskiftet på 
Bornholmerholdet. Æresbevisningen blev 
tildelt til den Svenske Statsminister alias 
Marcus Persson.  
 
 
 
 
Fidusfadet, tildeles en spiller/leder, der har fundet fidusen/vist stor fremgang og som 
samtidig gerne må have været i klubben i nogle år. Det startede i 2010, hvor nogle ”Old 
Grumpy Men” fik den ide at genstarte oldboysholdet. Trods hårde odds blev 
tilslutningen til holdet en succes og det førte hurtigt til oprykning fra OB3 til OB2. 
Holdet er blevet et tydeligt bevis på integration mellem den bornholmske klippeø og 
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etaten, hvilket bestyrelsen er meget glade for. Fidusfadet gik derfor til oldboysteamet: 
Lars Engel, Jakob Ibsen, Flemming Jørgensen, Jesper ”Piv” og Hamid Vazin. 
 

 
 
 
Tørsleffpokalen, er klubbens fornemste æresbevisning, 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. 
Han er holdets 
omdrejningspunkt, han 
er ansvarsfuld og 
højtråbende, social og 
festlig. Han er 
pligtopfyldende og en 
dygtig fodboldspiller. 
Han er villig til at yde 
noget ekstra dels for 
holdet og dels for 
klubben. Desuden har 
han været i bestyrelsen i 
flere år. Mr. PI alias 
Jesper Ahleson. 

 
 
Fodboldafdelingen har fortsat sin positive vækst i 2011. Der er stadig nyvasket 
trænings og kamptøj til rådighed. Der bliver stadigvæk afholdt opstartfest, 
træningslejr, fodgolf, sidste kampfest og afslutningsfest. Jeg vil nævne en ”sidste kamp 
arrangement” i Valby og efterfølgende på Hercegovina med over 50 deltagere.  



________________________________________________________________________________________________________ 

PI-København, Fodboldafdelingen, www.pifodbold.dk 

 

 
Der blev afholdt indestævne i Valby i januar med deltagelse af 24 seniorhold og 12 
oldboyshold. Vinder i seniorrækken blev Vestegnen og vinder af oldboysrækken blev 
St. City, Specialpatruljen.  
 
Sæsonen 2012 starter lørdag d. 28. januar kl. 1000 omklædt i Valby Idrætspark. Der vil 
blive spillet hyggebold på kunstgræsbanen. Nye spillere er selvfølgelig altid velkomne.  
Efterfølgende afholdes der medlemsmøde kl. 1300 i Valby Hallen. Traditionen tro 
serveres der varm suppe, samt øl og vand. Yderligere information omkring dette og 
klubben generelt kan findes på www.pifodbold.dk.   
 
 
 
 
 På foreningens vegne 
 Kenneth Toft Andersen 
 Næstformand, PI fodboldafdelingen. 
 
 
 
 

 

 


