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PI-København, Fodboldafdelingen 
 

                

 

 

Onsdag den 18. februar 2015 

 

 AFDELINGSBERETNING 2014 for FODBOLDAFDELINGEN 

 

Ved udgangen af 2014 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer: 

 

Formand: Kenneth Toft Andersen 

 
Næstformand: Martin Boelt Møller. 

 

Kasserer: Erik Holm Hansen. 

 
Sekretær: Lone Mikkelsen 

 

Materielforvalter: Nicolai Mouritsen . 

 

Bestyrelsesmedlem: Markus Persson. 

 

Bestyrelsesmedlem: Christian Vinther . 

 
Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 1. februar 2014. Der var fremmødt 43 medlemmer. 
Gunnar Nørager, blev valgt som mødets dirigent. 

 

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen: 

 

Formand: Kenneth Toft Andersen (nyvalg). 

 

Næstformand: Martin Boelt Møller (nyvalg) 

 

Materielforvalter: Nicolai Mouritsen (genvalg) 

 

Bestyrelsesmedlem: Marcus Persson ( genvalg) 

 

Bestyrelsesmedlem: Christian Vinther (nyvalg) 

 

Følgende ønskede ikke genvalg: 

 

Formand: Lasse Vinther. 
 

v/ Bjerregaard & Co. 

PI Fodbold 

________________ ________________ 
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Bestyrelse og samarbejdspartnere: 
 

Jeg vil gerne sige en stor tak til en meget velfungerende og arbejdsivrig bestyrelse. 2014 har været 

et stort puslespil som til tider har virket som om, at der manglede et par brikker. Alligevel er 

puslespillet gået op. Og det har det gjort op til flere gange.  

 

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke alle omkring klubbens hold. I har alle uden undtagelse 

ydet en stor indsats for klubben i sæsonen 2014. I er rygraden i klubben og det er jeres skyld, at 

klubben hænger sammen og fungerer på den måde som den gør. 

 

Jeg vil gerne sige tak for hjælpen til idrætskontoret ved Stine. Du er altid klar med en 

hjælpende hånd og yder en stor indsats for alle afdelinger.  

 

Klubbens Sponsor HOME/v Bjerregaard og Co., skal vanens tro også nævnes igen i år. De yder 

hvert år et stort bidrag til klubben, som er skyld i, at vi har de privilligerede muligheder såsom 

tøjvask, træningstøj, tilskud til div. arrangementer osv. osv. 

 

 

Træner og holdlederfunktioner i 2014: 
 

- Jan Madsen, 1. holdstræner i foråret.  

- Brian Niclasen, 1 holdstræner i efteråret. 

 

- Jens Jønholt, holdleder for 1 holdet i foråret. 

- Kenneth Larsen, assistenttræner for 1 holdet i efteråret.  

-  John Lorensen, holdleder for 1 holdet i efteråret. 

 

- Klaus Brøchner træner for 2. holdet i foråret.  

- Simon Marker og Mads Tranberg træner for 2 holdet i efteråret.  

 

- Lars Engel, Jakob Ibsen, træner/holdleder for oldboys.  

- Flemming Jørgensen og Jesper Ahleson, træner for 3. holdet.  

 

- Johnny Martens, dametræner.  

 

- Gunnar Nørager og Kristian Kjær, veteranholdleder.  
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De sportslige resultater forløb således: 
 

Veteranholdet spiller ½ års turnering. De spillede igen 7 mands i 2014. De sluttede foråret med en 

flot førsteplads og rykkede derfor op i mesterrækken. Efteråret sluttede med 0 point for 10 kampe. 

Knap så prangende. 

 

Dameholdet sluttede foråret som nummer 4 med 16 point for 8 kampe. En fjerdeplads gav 

umiddelbart ikke adgang til oprykning, man pga. resultater i de højere rækker, gav placeringen lige 

netop oprykning til serie 1. Efteråret sluttede damerne som nummer 4 med 13 point for 8 kampe. 

Absolut godkendt. 

 

Oldboysholdet som spiller i oldboys 2 spiller helårs turneringer kørende fra forår/efterår. De står 

fortsat for en vellykket integration blandt politi´er og bornholmere. De gik til sommerpause som en 

suveræn nummer 1, men tabte en del kampe i efteråret og måtte lige nøjagtig se sig overhalet 

indenom, hvorfor de sluttede som nummer 2. 

 

3. holdet spiller ½ års turneringer i 7 mandsrækken. De sluttede foråret som nummer 6 med 12 

point for 9 kampe og efteråret sluttede de som 5 med 10 point for 7 kampe. 

 

2. holdet har i foråret i særdeleshed været ramt af udfordringer. De havde svært ved at stille hold 

og holdet var tæt på at knække nakken. Holdet sluttede i foråret på en sidsteplads, hvilket betød 

nedrykning til serie 4. I efteråret sluttede de som nummer 5 med 18 point for 11 kampe, hvilket er 

absolut godkendt. 

 

1. holdet spiller i serie 3 og spiller modsat de andre hold helårsturnering kørende efterår/forår. De 

sluttede foråret og dermed sæsonen som nummer 4 med 49 point for 24 kampe. De manglede sølle 

1 point for at rykke op!!! Så det kunne ikke være tættere på. Halvvejs inde i sæsonen ligger de nu 

som nummer 4 med 28 point for 13 kampe. I forhold til tidligere år, hvor det har været svært at 

stille hold til kampene, så er der nu kamp om pladserne, hvilket selvfølgelig er et meget positivt 

tegn. 

 

 

Fidusen, man of the match, er medspillerne som stemmer på dagens spiller efter hver enkelt 

kamp. Følgende personer blev til afslutningsfesten 2014 tildelt fidusen:  

 

Veteranholdet: Lars Sønderholm.  

 

Dameholdet: Henriette Holm Larsen 

 

Oldboys: Max 

 

3 holdet: Klaus Brøchner 

 

2 holdet: Henrik Hjorth Hansen. 

 

1 holdet: Morten Hansen og Christian Vinther. 
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Fodboldafdelingen er en klub med mange æresbevisninger. Det er æresbevisninger med stolte 

traditioner, som går mange år tilbage. Æresbevisningerne blev i 2014 uddelt i forbindelse med 

afslutningsfesten på Station City i juni. Hver æresbevisning blev præmieret med et gavekort fra 

HOME ved Jens Bjerregaard. 

 

 

Topscorerpokalen:  

Pokalen gives til den spiller, der i løbet af sæsonen for klubben har scoret flest mål i turnerings- og 

pokalkampe. Topscorerpokalen er indstiftet i  1947 ?  Ny vandrepokal skænket i 2007 af ”HOME 

ved Jens Bjerregaard.”. Pokalen er evigt vandrende og uddeles èn gang om året ved afdelingens 

afslutningsfest. Pokalen blev givet til Christian Vinther. 

 

Årets Damespiller: 
Gives til den spiller, der går forrest, når der skal ydes på og uden for banen. Gives til en 

damespiller, der går forrest, når der ydes både på og udenfor banen. Pokalen indstiftet 1999. Fadet 

er er indstiftet i 1999. Fadet er evigt vandrende og uddeles èn gang om året ved afdelingens 

afslutningsfest. Hun har igennem hele året været en fast del af holdet, både på træningsbanen og til 

kampene. Hendes bundniveau er ekstremt højt også selv på en sløj dag, leverer hun en godkendt 

indsats igennem hendes figthervilje. Hun har været en utrolig vigtig brik i opbygningen af det nye 

damehold, i og med, at hun tager ansvar på banen og viser vejen for de andre spillere. Hun har, for 

det meste, en positiv attitude og byder gerne ind med gode ideer. Noget som træneren kan se en 

mening med, andre ting lader han sive igennem. Hun har en stor del i forårets positive udvikling og 

fortjente oprykning. Pokalen blev givet til Henriette Holm Larsen. 

 

Fodboldspilleren 

Pokalen uddeles til en person, som ikke må have modtaget andre æresbevisninger samme år, men 

som alligevel har ydet en beundringsværdig indsats. Prisen som årets fodboldspiller, går også til en 

af de ”nye” spillere. Spilleren er blevet bedre og bedre i løbet af sæsonen, i takt med at han har 

fundet sig til rette på holdet. Han er altid i godt humør, og er meget åben og udadvendt. Han tager 

mere og mere ansvar på banen, hvor han har fundet sig til rette i midterforsvaret. Årets 

fodboldspiller går til Morten Smidt. 

 

Fidusfadet: 

Dette fad uddeles til en spiller eller leder, som i løbet af året har fundet fidus/vist stor fremgang. 

Samtidig må vedkommende gerne have været nogle år i afdelingen. Fidusfadet stammer helt tilbage 

fra 1947. Vedkommende er en type enhver fodboldklub har brug for. Vedkommende har et dejligt 

positivt sind og humør, der smitter af på resten af holdet, både på og udenfor banen. Hun hjælper til 

lige der, hvor der er brug for det, når det skal være. Hun gør på sin helt egen måde en fodboldklub 

til en bedre klub. . Vedkommende er altid glad, og tager godt imod alle. Hun er valgt for sin store 

indsats især i efterårsturneringen, hvor hun både stod for træning, og spillede kampe selvom det 

ikke er det hun holder mest af. Fidusfadet går til Andrea. 

 

Årets andetholdsspiller: 

Prisen gives til den spiller på 2 holdet, som har gjort en ekstra indsats, spillet godt, eller på anden 

måde udmærkede sig i løbet af sæsonen. Årets andenholdsspiller er en af de spillere på 2. holdet 

som har trænet mest. Derudover har han været med til stort set alle kampe, og er derfor en meget 

vigtig brik i, at få noget stabilitet på 2. holdet. Årets spiller har hjulpet til hvor han har kunnet, og 

har derfor også spillet flere 3. holds kampe. Prisen går til den bornholmske Bendtner- Henrik 

Hansen. 
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Tørsleff Pokalen: 

Pokalen 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 

både på og udenfor banen. Han giver sig altid 100 % på banen, og har et uendeligt løbepensum. Han 

har været en central spiller i arbejdet med at bygge det ”Nye” 1. hold op, samt til at få det til at 

fungere. Han er altid glad både på og uden for banen. Han er en festabe, som altid er klar på at 

invitere holdet hjem, eller en tur i byen. Der er selvfølgelig tale om Morten Hansen. 

 

 

 

Fodboldafdelingen har i 2014 bl.a.: 

 

Afholdt indestævne med deltagelse af 16 seniorhold og 10 oldboyshold.  

 

Afholdt fælles træningsdag med 50 deltagere, hvor der blev trænet, spist brunch, afholdt 

spillermøder, spillet miniturnering, boksning og efterfølgende 90´er fest.  

 

Holdt afslutningsfest på Station City med 65 deltagere. 

 

Været på den årlige fodgolftur. 

 

Sidste-kamp-fest med pølser, øl og efterfølgende spisning på Hercegovina. 

 

 

 

Fodboldafdelingen måtte i 2014 sige farvel til flere trænere og holdledere.  

 

Klaus Brøchner valgte at holde en pause efter mange års tro tjeneste. Det er meget velfortjent. Tak 

for en stor stor indsats Klaus.  

 

Johnny Martens som har trænet damerne, valgte også at søge nye udfordringer, idet han gerne vil 

prioritere hans eget fodbold noget mere. Dette er selvfølgelig helt forståeligt. Tak for indsatsen 

Johnny. Du har virkelig fået dameholdet på ret kurs igen. 

 

De to træner/holdledere for oldboys Jacob Ibsen og Lars Engel valgte at sige tak for denne gang 

mht. deres funktioner på holdet. I har begge ydet en uvurderlig indsats mht. opbygningen af 

klubbens oldboyshold. Tusind tak for hjælpen drenge. Og fedt at I stadig vil have jeres virke i 

klubben. 

 

Jens Jønholt som har været holdleder for førsteholdet igennem mange år, valgte også at takke af 

for denne gang. Jens har ydet en utrolig stor indsats for holdet og har brugt mange timer på indkøb 

af  frugt/chokolade, afhentning af spillertøj, opfyldning af dunke osv. Tusind tak for hjælpen Jens. 

Vi håber at se dig igen en anden gang. 

 

Jan Madsen som har trænet førsteholdet i foråret 2014 har ligeledes valgt at sige tak for denne 

gang. Jan har haft nogle logistiske problemer, hvilket har betydet at han skulle vente alt for længe i 

Valby inden træning. Dette var helt forståeligt ikke holdbart i længden. Jeg ved at Jan ikke har haft 

det godt med beslutningen, men det var den eneste rigtige beslutning. Tak for hjælpen Jan. Du har 

ydet en stor og stabil indsats for afdelingen og har trådt til flere gange, når vi har stået med håret i 
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postkassen. Nu kan du holde et velfortjent hvil. Jeg håber, at vi som minimum stadig ser dig til 

vores sociale arrangementer og som tilskuer til div. kampe. Det skal lige nævnes, at Jan selvfølgelig 

stadig er aktiv på veteranholdet, hvor han står en sikker sidste skanse.  

 

Alle disse rokeringer har og er selvfølgelig en stor udfordring. Men jeg kan i skrivende stund sige, 

at alle pladser vedrørende de tomme huller, er mere eller mindre udfyldt, hvilket uden tvivl er de 

hårdtarbejdende bestyrelsesmedlemmers skyld. Der er allerede indgået aftaler med nye som gamle 

trænere.  Jeg kan fornemme, at klubben går en stor sæson i møde med mange nye tiltag blandet med 

erfaringer fra tidligere.  

 

Sidst men absolut ikke mindst, vil jeg nævne, at året også har budt på et formandsskift. Klubbens 

mangeårige formand Lasse Vinther valgte at sige farvel og tak for denne gang mht. 

bestyrelsesarbejde. Lasse startede i bestyrelsen i 1997 og har været formand siden 2007. Så Lasse 

trænger til et velfortjent hvil, hvor han kan læne sig tilbage og nyde frugterne af hans arbejde. Lasse 

har gennem årene ydet en seriøs, pålidelig og meget engageret indsats i hans til tider ”hjertebarn” PI 

fodbold. Tak for kampen Lasse, det har været en stor fornøjelse.  

 

 

 

Yderligere information omkring klubben kan findes på www.pifodbold.dk. 

 

   

  
 

    v/ Bjerregaard & Co. 
 
      
 

 

På foreningens vegne 
Kenneth Toft Andersen  
Formand, PI fodboldafdelingen. 
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