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Blovstrød IF Fodboldafdeling 



Denne beretning vil komme ind på, hvad der sket med vores fodboldklub i år 2003. Der gives en sportslig rede-

gørelse for hvert hold/afdeling, en økonomisk betragtning, hvorledes fodboldklubben står med hensyn til vores 

ønsker udenfor banen samt hvilke områder/holdninger fodboldklubben specielt skal koncentrere sig om de 

kommende år, hele beretningen er skrevet i taleform og dette er bevidst gjort efter mit ønske.      

 

Først og fremmest tak til mine kolleger i bestyrelsen. Jeg synes vi har et fornuftigt arbejdsklima og en hyggelig 

stemning, og man må ikke forglemme at fodboldklubbens bestyrelse arbejde total ulønnet, og heller ikke nogen 

godtgørelse får for deres arbejdsindsats.  

 

Blovstrød fodboldklub består af ca 300 medlemmer og dette tal har været rimelig konstant året igennem. 300 

medlemmer gør os til en klub af mellemstor størrelse. Tak til alle vores medlemmer og frivillige ledere for et år, 

hvor I alle i høj grad har givet positiv med og modspil mange gange på en konstruktiv måde, men samtidig en 

advarsel om at I alle i højere grad må bidrage til denne fodboldklubs eksistens. Der er for få personer i klubben, 

som ved hvad der sker uden for fodboldbanen, og det er her alt det grundlæggende arbejde foregår før der 

overhovedet kan spilles fodbold. Styrken i denne klub er den positive ånd og sammenholdet, alle må bidrage til 

at dette forbliver og styrkes, kun derved bliver alle klogere på hvad der egentlig rører sig i fodboldklubben.  

 

En rigtig stor tak til alle vores erhvervssponsorer samt personlige pointaktionærer for en utrolig positiv opbak-

ning og modtagelse når Blovstrød fodboldklub henvender sig for at høre om I vil støtte os. Uden vores med-

lemmer og frivillige ledere havde vi slet ingen fodboldklub og uden vores sponsorer og pointaktionærer var det 

aktivitetsniveau og de fine materialer vi har overhovedet ikke opnåeligt, måske var det slet ikke muligt at dyrke 

fodbold i Blovstrød på de betingelser den nuværende bestyrelse og forhåbentlig mange medlemmer ønsker.  

 

Fodboldklubben vil rette en stor tak til Leif Sandner som bestyrer Blovstrød Stadion på en sådan måde at langt 

de fleste føler sig velkomne og at forholdene er pæne og rene, samt at vi til stadighed kan udbygge klubhuset 

og købe de faciliteter som brugerne har behov for. Ligeledes en tak til hal inspektør Erling Petersen som altid er 

imødekommende og venlig. 

 

Året 2003 startede med vores sædvanlige indendørs fodboldstævne for senior, oldboys, veteraner samt super-

veteraner. Dette stævne blev som sædvanlig en stor succes, og ligesom i år 2002 satte stævnet ny rekord med 

hensyn til antal deltagende hold, i alt deltog 74 hold. Bestyrelsen fornemmer at de ca. 500 spillere, tilskuere 

m.m. havde en fornøjelig 2. weekend i januar måned. Samtidig giver det en økonomisk ballast for fodboldklub-

ben at starte året med. Et stævne som helt sikkert skal fortsætte mange år endnu.  

 

En årlig tilbagevenden begivenhed er Sankt Hans aften. Sankt Hans aften det blev det i år 2003, men ikke med 

fodboldklubben som arrangør. Bestyrelsen kunne ikke finde ledere nok, der ville bakke op om arrangementet, 

trist synes vi men måske meget godt hvis vi tænker på alle de andre rent fodboldrelaterede opgaver som nu 

engang må have højere prioritet. Sankt Hans aften har aldrig været en guldgrube for fodboldklubben, og vi må 

erkende at Sankt Hans aften heller ikke i år 2004 bliver med fodboldklubben som arrangør. 

 

Der er året igennem mange små arrangementer som skaber liv og glæde, disse skal vi holde fast i. Her kan 

nævnes et udpluk : Sponsor arrangement i forbindelse med en hjemmekamp, brunch for vores pointaktionærer, 

5 a side i starten af december, seniorafslutning, ungdomsafslutning, træningslejr for 1. senior, ture for vores 



ungdomsafdeling, legedage for de allermindste, tur til fodboldlandskamp for ungdommen, ungdomstræner mø-

der etc.  

 

Fodboldklubbens bestyrelse kunne godt ønske sig endnu flere arrangementer, men det kræver at andre perso-

ner end lige bestyrelsen tager fat. Af arrangementer kunne nævnes : Ungdomsstævne såvel udendørs som 

indendørs. Stor fælles ungdomsafslutning, en samlet udendørsdag for vores medlemmer over senioralderen, 

sommerfest for hele fodboldklubben som dog slet ikke skal slåes ligeså stort op som tidligere, fastelavn og der 

kunne sikkert nævnes endnu flere. 

 

Nu til det mere sportslige vores ældste hold er 7 mands superveteranerne hvor Kell Storm samt Chresten Ja-

cobsen er holdledere, disse fik ligesom de sidste par år gennemført turneringen, dog med lidt mandskab pro-

blemer, bestyrelsen tror dog fortsat på at vi har et hold superveteraner i år 2004. Vi har 2 veteranhold, det ene i 

A-rækken i en privatturnering, her mødte vi gode hold og endte på en nedrykningsplads. Holdet med Niels Mørk 

som holdleder har haft store mandskab problemer og det er endnu uvist om vi kan fastholde dette hold i år 

2004, måske som et 7 mands veteranhold. Vores andet veteranhold med Niels Dreyer som holdleder spillede i 

den bedste SBU-række. Her blev det til en 5. plads hvilket dog betød nedrykning til række 2. Holdet spillede 

mange jævnbyrdige og spændende kampe, måske venter der en topplacering i år 2004 ?  Vores Oldboys med 

Jakob Kristensen som holdleder spillede i række 2, og her var skruetvingen sat på holdet hvis de skulle fasthol-

de sig i denne række. Omrokeringer betød at holdet skulle slutte som nummer 1 eller 2, idet der bliver dannet 

en oldboys 3 under SBU. Holdet lå hele tiden med i toppen men måtte på sidste spilledag erkende at det kun 

blev til en 3. plads. Næste år spille de så i Oldboys 3, og mon ikke de endnu engang blander sig i topstriden. 

 

Vi havde for 3. år i træk 4 seniorhold tilmeldt SBUs turneringer. Vores 1. senior skulle for 2. år i træk prøve 

kræfter med serie 2. Jan Fletgaard var i vinterens løb blevet ansat som træner og jeg fornemmer, at han året 

igennem har haft stor opbakning blandt alle omkring holdet. Vi kom skidt fra start i en meget tæt serie 2 række 

og efter foråret lå vi nummer 6 ikke langt fra nedrykning men heller ikke langt fra oprykning. Efteråret blev en 

sand forvandling med masser af sejre og pludselig lå vi til oprykning. Træerne voksede dog ikke ind i himlen, et 

mål i 4 minutters overtid i sidste spillerunde gjorde at 1. senior måtte tage sig til takke med 3. pladsen og der-

med i serie 2 igen i år 2004. Generel en flot sæson og Jan Fletgaard beholder vi i år 2004, for ham har vi været 

særdeles tilfreds med. 

 

Vores 2. senior spillede i serie 5, vi havde forhåbninger om at de skulle rykke op da det glippede i år 2002. 

Endnu engang stod Thomas Hansen i spidsen for holdet flankeret af Bo Jensen. 4 hold udskilte sig hurtigt i 

toppen af  rækken, men i sidste ende og med mange rokeringer på holdet lykkedes det at blive nummer 2 og 

dermed oprykning. Tillykke til alle spillere omkring holdet, med håb om en ligeså god indsats i år 2004 hvor Lars 

Andersen er ansat som ny træner. Tak for 2 gode år til både Thomas og Bo, i har givet meget til klubben og fået 

mange nye spillere integreret i Blovstrød fodboldklub. 

 

Vores 3. og 4. senior spillede begge i serie 6 . 3 senior indledte sæsonen med Martin Hansen som holdleder, 

han blev siden afløst af duoen Frank Bjørklund og Nicolai Suell. Gennem hele året lå 3. senior til oprykning og 

det glippede heller ikke, holdet blev nummer 2 og skal således spille i serie 5 næste sæson, tillykke til alle om-

kring holdet med oprykningen. Frank Bjørklund og Nicolai Suell vil ligeledes styre holdet i år 2004. 4. senior 

blev styret af Torben Larsen og han have sine problemer med at stille hold. Holdet gennemførte dog turnerin-



gen med en midter placering til følge, og bestyrelsen håber stærkt på at vi år 2004 ligelede vil have 4 senior-

hold.  

 

2003 var året hvor damefodbold vendte tilbage til Blovstrød efter 12 års fravær. Der dukkede så mange damer 

op, at vi vurderede det til at være nok til at starte både et 7-mands hold samt et 11-mands hold. Vi ansatte 

Adam Mårtensson som træner, indkøbte nye bolde samt 2 nye spillesæt. Det hele gik efter vores mening meget 

hurtigere end forventet. 11 mandsholdet havde året igennem problemer med at stille Damer nok til kamp, men 

fik dog gennemført turneringen og det blev endda til et enkelt point i form af en uafgjort 0-0 kamp. Adam kæm-

pede en brav kamp for at få damerne til træning, men der manglede konstant nogle stykker. Vi skal nok dæmpe 

vores forventninger en anelse og være mere tilbageholdende med at ansætte en træner til damerne. Vi skal i 

højere grad se hvordan udviklingen går og hvor stort behovet er. Det er damerne som må vise at de vil spille 

fodbold i Blovstrød, og så skal vi selvfølgelig sørge for al den opbakning som er os muligt. Det ser ud som om 

at 11-mands holdet i år 2003 bliver omdannet til et 7-mands hold, med 1 gang ugentlig træning og en holdleder 

tilknyttet holdet. 7 mands holdet i år 2003 bestod fortrinsvis af de lidt ældre damer som ikke ønskede at træne, 

men blot ville ud og spille kampe. Bestyrelsen fornemmer at holdet havde nogle rigtig gode og sjove oplevelser. 

Christina Kargaard var holdleder og det klarede hun på fornem vis. I år 2004 er vi helt sikre på at dameafdelin-

gen fortsat vil være at finde i Blovstrød fodboldklub, om det så bliver med ét eller to 7-mandshold det må tiden 

vise.  

 

Gennem de sidste par er der kommet mere og mere check på tilstandene i vores ungdomsafdeling og dette 

ikke mindst takket være vores ungdomsformand Lars Gottlieb. Vi har i år 2003 oplevet et sandt boom i antallet 

af unge fodboldspillere under 7 år. I starten af 2003 var årgang 1996 og yngre en samlet enhed ledet af Benno 

Bergmann, Jon Mikkelsen samt Michael Hartmann. Holdet blev splittet op i 2 enheder ved udendørs start, et 

årgang 1996 hold og et årgang 1997 hold og yngre. Årgang 1996 holdet fik en forrygende start som 7-mands 

hold. Holdet rykkede fra række 3 op i række 2 og starter så herfra i år 2004. Tilgangen til det nydannede årgang 

1997 var stor og i sommerpausen blev gruppen splittet op i 2 enheder, således at vi nu har et årgang 1997 ledet 

Michael Hartmann og et årg 1998 hold ledet af Martin Sørensen. Denne tilgang har vi været gode til at tackle 

og det skal vi fortsat være, men det lykkedes kun for fodboldklubben idet vi har en god forældremasse som ikke 

er bange for at give et nap med, samt at vi ledelsesmæssigt er dygtige nok til at forudse kommende problema-

tikker og tage fat om dem før de bliver til uoverskuelige problemer. Tak til alle ledere og forældre som bakker 

op om de helt unge spillere. I årgang 1994 har vi mange medlemmer endda så mange at vi har 2 hold. Det ene 

ledet af Torsten Dybkjær som har været med i mange år og det andet af Peter Bilde Fogh. Begge har gjort et 

stort stykke arbejde og det vil vi gerne takke dem for. I år 2004 får vi ligeledes et 7-mandshold i årgang 1994 

mens den mest øvede gruppe rykke op for at slutte sig til årgang 1993 og spille 11-mands fodbold. Årgang 1993 

har ligeledes haft kyndige ledere ved deres side, Niels Funch som træner og Erik Kolregnen som holdleder 

også en tak til dem og det er fornøjelse at se hvorledes spilleren hele tiden udvikler sig både socialt og rent 

fodboldmæssigt. Organisatorisk er der også sket en forandre blandt de yngste spillere. Lars Gottlieb er stadig 

ungdomsformand, men Erik Kolregnen er blevet ny formand for de yngste spillere.  

 

Heine Sønnichsen og Peter Dalhoff var hyret som nye trænere for vores drengehold som bestod af 10-11 spille-

re. Det var meningen at holdet skulle suppleres med enkelte spillere fra juniorholdet således at de var nok spil-

lere til et 11-mandshold.  Holdet oplevede gennem hele sæsonen en konstant medlemsstigning så de sluttede 

på at være 19 spillere og altså nok i sig selv til at stille et 11-mandshold, dette ikke mindst takket være Heine 



og Peters arbejdsindsats. De 2 trænere manglede dog nok lidt overblik og således kom de tit i bekneb med 

kørsel til kampe og der var mangel på information til forældregruppen. Begge trænere takker af efter år 2003, 

og bestyrelsen vil gerne sige dem tak for deres arbejdsindsats. Mick Mytysia og Christoffer Jochumsen er nye 

trænere for denne gruppe, som vi på ledelsesplan må give mere opbakning og sikre os at alle omkring holdet 

ved mere præcis besked om hvad der skal foregå.  

 

Anders Villadsen blev kort før år 2003 ansat som træner for vores juniorer. Et hold som bestod af spillere der 

var 1. års juniorer samt 2. års drenge. De var således de små drenge i juniorrækken. Anders fik på fornem vis 

skabt sammenhold og glæde blandt drengene. Han fik skabt et vist hierarki i truppen som betød at drengene 

følte sig trygge og glædede sig til at komme til træning. Mindre vigtigt var det at de til tider røg ind nogle øre-

tæver i turneringen. I foråret blev det til en sidsteplads i junior 2, mens man i efteråret opnåede en midterplace-

ring i junior 3. I år 2004 skal juniorholdet igen trænes af Anders Villadsens, en træner som har stor succes over-

for drengene og ikke mindst overfor bestyrelsen. En meget glædelig ting ved mange af vores juniorspillere er at 

de ikke er bange for at give et frivilligt nap med når der er ting de kan hjælpe med. Når man henvender sig til 

disse spillere er det ikke et modsvar som hedder ”er der penge i det” eller hvor meget får man for det ?” man 

møder, snarere hvornår skal jeg hjælpe, og det kunne mange andre medlemmer godt tage til sig. 

 

For 2. år træk havde Blovstrød IF et ynglingehold. Vores 1. seniortræner i år 2002 Bjarne Korndahl fik ansvaret. 

Holdet deltog i en træningslejr i Lalandia som kostede klubben en del penge, men det er vel netop en af de ting 

bestyrelsen gerne poster penge i, fastholdelse af de ældste ungdomsspillere, og hjælpe dem på vej mod senior 

tiden. Bjarne Korndahl havde sit hyr med at få spillerne til kamp og træning, men de gennemførte både turne-

ringen forår og efterår uden afbud til nogen kampe. Bjarne Korndahl takker nu af efter 4 år som træner i Blov-

strød. Bestyrelsen vil gerne takke ham for mange sjove timer både på og udenfor banen samt ikke mindst de 

oplevelser han har givet vores medlemmer. Ynglingespillerne rykker nu op som senior og vi vil gøre vores til at 

får en tryg og god start på deres 2. karriere indenfor fodbolden, held og lykke og forhåbentlig bliver i ved med at 

spille fodbold i Blovstrød mange år endnu. 

 

Blovstrød fodboldklub kommer i år 2003 ud med et underskud, dog ikke alarmerende. I sidste år beretning sot 

der ”at vi de kommende år skal oparbejde en større egenkapital således, at vi i højere grad ikke er afhængige 

af kommunalt tilskud, støtte fra sponsorer samt afholdelse af arrangementer”, derfor er det ikke smart at starte 

med et underskud og dermed indhug i egenkapitalen. Primær årsag er at bestyrelsen året igennem har vægtet 

et overskud mindre end en forøgelse af aktiviteterne herunder opstart af damefodbold samt fastholdelse i de 

ældste ungdomsmedlemmer. Bestyrelsen fornemmer at år 2004 helt sikkert vil give overskud da vi i vores bud-

get er yderst forsigtige med indtægter og samtidig har sat udgifterne realistiske . Medlemmerne må i år 2004 

forvente at vi er mere tilbageholdende med udgifter. Vi skal i år 2004 fastholde vores indtægter fra sponsorer 

samtidig med at vi opsætter bandereklamer på Blovstrød Stadion som så fremover forhåbentlig vil være en 

pæn indtægtskilde.  Vi skal øge skaren af pointaktionærer udfra den holdning at det er sjovt at være aktionær 

og man får oplysning og sammenhold for pengene.  

 

Blovstrød Stadion er meget udnyttet, endda i en så stor grad, at det på nogen af ugens dage slet ikke kan leve 

op til brugernes krav om sikkerhed. Problemerne med hensyn til omklædningsmuligheder er store, men dem 

forsøger vi at løse i samarbejde med Leif Sandner og Blovstrød Løverne. Problemer vedrørende plads på fod-

boldbanerne er store, men disse løser ved organisatorisk talent, sålænge klubben ikke rummer flere medlem-



mer. Det værste er, at bestyrelsen for Blovstrød Stadion i juni år 2003 har gjort Allerød Kommune opmærksom 

på at de ikke længere kan tage ansvar for sikkerheden omkring Blovstrød Stadion. Specielt problemer vedrø-

rende parkering, oversigtsforholdene ved ud og indkørsel til Blovstrød Stadion samt ikke mindst muligheden for 

at udrykningskøretøjer kan nå deres bestemmelsessted ved eventuel brand eller tilskadekomst af idrætsudøver. 

Når bestyrelsen for Blovstrød Stadion skriver et sådant brev så er det alvorligt, endda meget alvorligt og Allerød 

Kommune bliver nødt til at agere. Allerød Kommune har siden brevet behandlet sagen i udvalget for Kultur 

Idræt og Erhverv, men ikke henvendt sig til Stadionbestyrelsen og det er hermed er det ukendt hvor vi står 

henne. Dette faktum er fuldstændig uacceptabel for enhver sportsudøver som bruger Blovstrød Stadion. Det 

eneste der er kommet ud af sagen er at Blovstrød Løverne muligvis skal flytte noget aktivitet (eliteafdelinge 

som består af under 10 % af medlemmerne) fra Blovstrød Stadion til Skovvang Stadion når Lillerød Fodbold-

klubs nye baner tages i brug forår år 2005.  I slutningen af år 2003 var der ikke taget et eneste spadestik til Lille-

rød Fodboldklubs nye baner, så en ting står helt fast de er ikke klar til brug i forår år 2005. Fodboldklubbens 

bestyrelse vil hermed gerne komme med en kraftig opfordring til Allerød Kommunes byråd, giv os nogle oplys-

ninger og vis at I tør handle. I har i de foregående 12 år jeg har været ulønnet medlem af en idrætsbestyrelse 

kun foretaget lappeløsning på lappeløsning índenfor idrætsområdet. I lover mere end I kan holde og det specielt 

op til kommunalvalg. Fodboldklubbens bestyrelse er helt sikre på at Allerød Byråd har de bedste intentioner på 

idrætsområdet, men hvad kan vi bruge det til når en slem ulykke forårsaget af manglende handlekraft måske 

står foran os. 

 

Det er vigtigt med ønsker, og det er vigtigt at vi står sammen om at få vores ønsker opfyldt. Ønsker må meget 

gerne være visionære og omfangsrige. Med den konstante og store udvikling der er omkring aktiviteterne på 

Blovstrød Stadion er det vigtigt at rammerne er i orden og som sagt er de ved at være for små. Vores vision er 

at klubhuset på Blovstrød Stadion bliver udvidet i en sådan grad at det næsten rummer hele den nuværende 

parkeringsplads. Således vil vi have plads til mere omklædning, kontor, materialer, rum til genoptræning med 

diverse udstyr, mødelokale etc. Parkeringspladser skulle så anlægges på ny kommunal jord som var købt eller 

lejet af de nuværende naboejendomme. På længere sigt er vores vision flere fodboldbaner og gerne i form af 

én kunstgræsbane på Blovstrød Stadion. Ovennævnte er et stort ønske og måske for visionært, men vi skal 

huske på at Blovstrød Stadion måske er det mest brugte idrætssted i hele Allerød Kommune.  

 

Med hensyn til samarbejde med Lillerød fodboldklub, som ved årsskiftet 2003/2004 kommer til at hedde Allerød 

Fodboldklub stod der i sidste års beretning, at vi selvfølgelig skal samarbejde på de punkter der er til gavn for 

begge parter, men samtidig at Blovstrød fodboldklub skal være en suveræn fodboldklub, med eget 1. senior-

hold og egne ungdomshold. Denne udtalelse står stadig ved magt. Bestyrelsen fornemmer at fodboldklubberne 

er ved at glide længere og længere fra hinanden rent holdningsmæssigt, og efter vores mening har vi ikke me-

get til fælles andet end at vi ligger i samme kommune. Vi ser ikke et sammenlægning af de 2 klubber eller et 

nært holdsamarbejde i senior eller ældste ungdom som noget der ligger lige for, dertil er klubbernes målsætnin-

ger og arbejdsmetoder simpelthen for forskellige.  

  

Sædvanen tro udnævner vi hvert år årets BIF’er. I år 2003 bliver det en træner samt en holdleder som får den-

ne ære. Vores Juniorhold stod i november 2002 uden træner og afdelingen var ved at gå i opløsning på trods af 

at juniorspillerne trofast bakkede op om klubben. Vi fik kontakt til Anders Villadsen som tidligere havde været 

drengetræner i Farum Boldklub. Han er altid flankeret af sin mor på sidelinien og disse har på fornem vis skabt 

sammenhold og glæde i juniorafdelingen, deres arbejde har vækket megen glæde blandt spillere, forældre samt 



bestyrelsen at jeg synes det er fuldt fortjent at de 2 som et makkerpar bliver årets BIF’ere  og modtager et ga-

vekort sponsoreret af SID Allerød. 

 

Afslutningsvis håber at I alle er klar til endnu et fodboldår, med forhåbentlig masser af spændende og sjove 

oplevelser på og udenfor banen.  

 

Morten Buchwald, Formand 
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