
Beretning 2014 
 

Blovstrød Fodboldklub 

 
Endnu et år er gået og det er tid til at kigge lidt tilbage. År 2014 startede lidt turbulent, men efter et 

par generalforsamlinger, lykkedes det at danne en ny bestyrelse, der igennem året blev reduceret fra 

8 til 6 pga. forskellige omstændigheder. 

 

En stor tak skal lyde til alle vores frivillige ledere, der gennem året har gjort et stort stykke arbejde. 

Uden jer lod tingene sig ikke gøre.  

 

Det sportslige. 

 

Traditionen tro startede 2014 med vores traditionelle indestævne i Blovstrød hallen. Igen i år 

lykkedes det Morten Buchwald at skrabe 80-90 hold sammen, der dystede fre.- lør. og søn. En 

kæmpe succes, hvor der i nogle af rækkerne er deciderede ventelister. 

 

Vores 1. senior hold, der inden forårets start lå til nedrykning i serie 2, gjorde det helt uvirkelige: 

De vandt samtlige turneringskampe i foråret og rykkede dermed op i serie 1. Hvis vi tæller de sidste 

kampe i efteråret, forårets træningskampe og pokalkampe med, tabte holdet ikke 26 kampe i træk. 

Helt imponerende !! Denne stime fik en brat ende, da vi i DBU pokalen havde trukket Brønshøj fra 

1. div. Vi tabte kampen 1-9, men førte 1-0 . Brønshøj er med i pokalturneringen endnu og vi er de 

eneste der har scoret imod dem. 

 

Træner jobbet blev i foråret bestyret af Kim Christensen og Steen ”Store” Jørgensen. Kim stoppede 

i sommerpausen og Steen forsatte, nu sammen med Morten M. Hansen. Holdet har haft det lidt 

svært i serie 1, men sluttede efteråret med 3 sejre på stribe, så intet er tabt endnu. 

 

Lasse Schmidt fik igen samlet et 2. senior hold, der har klaret sig fint igennem sæsonen. 

 

Igen i år lykkedes det at mønstre et damesenior 8 mands hold, med Nicola som den gennemgående 

leder. 

 

Vores ungdomsafdeling har i de seneste år haltet noget, idet årgangene er meget små. Vi har måttet 

sige farvel til flere drenge, der ellers har spillet længe i BIF, men oplevet, at der ikke længere er 

hold til dem. Dog er vi flot kørende i de helt små årgange. I ungdomsafdelingen er der en meget fin 

forælder opbakning. Tak til alle jer, ingen nævnt ingen glemt. 

 

Vores U11 hold fik i efteråret ny træner, Morten Nielsen, efter Thomas L. og Lars D. havde trænet 

drengene i flere år, og mente de trængte til ny inspiration. Morten gør et kæmpe stykke arbejde for 

at holde sammen på de forholdsvis få drenge. De tager til mange stævner og har planlagt pinse tur 

mv. til foråret. 

 

Der skete en meget positiv ting i sommerpausen. Nogle af vores gamle U19 Blovstrød drenge, 

havde taget initiativ til at stable et hold på benene igen. Holdet voksede og tæller nu en trup på 24 

spillere. Holdet deltog i DBU´s turnering og vandt række 2. Rigtig flot og en stor tak til Kristian S. 



Kristensen og Simon Özkan, der igennem efteråret styrede holdet. Nu er der ansat trænere til holdet, 

da de gerne vil lidt mere med det end blot hygge sig. 

 

Vi har som sædvanlig haft god gang i gammelmandsholdene; old-boys 8 mands, Vet. 8 og 11 

mands, samt 8 mands superveteran. Holdlederne har holdt møde og lagt en plan for, hvordan 

afdelingen skal køre fremover, til størst gavn for medlemmerne. 

 

Økonomi. 

 

Fra starten af året var bestyrelsen enige om, at vi i 2014 ville holde kraftigt øje med vores udgifter 

og kun investere i det mest nødvendige. Det er lykkedes os meget fint, hvilket kassereren kommer 

ind på senere.  

 

Stadion flytning. 

 

Som det nok er alle bekendt, har der de sidste år været tale om, at vores stadion skal sælges og vores 

klub skal flytte til Blovstrød hallen. 

 

Nogle stykker af os, har deltaget i adskillige møder gennem året. Vi måtte desværre se vores nye 

faciliteter bliv beskåret kraftigt, da kommunen mangler penge. Byggeriet er i skrivende stund, 

næsten færdigt og det ser alt i alt godt ud. Vi får nogle fine omklædningsrum, flotte tilskuerforhold, 

kæmpe materiale rum og et noget mindre, men ok klublokale. Det næste par måneder vil nu stå i 

flytningens tegn og vi får brug for masser af hjælp til at flytte alle vores ting og få dem ordentligt på 

plads. 

 

I denne forbindelse, skal der lyde en særlig tak til Leif Sandner, der i mere end 30 år har været en 

helt uerstattelig stadion inspektør. Leif vil nyde sit otium med udgangen af 2015, men jeg er sikker 

på, at han kigger forbi hallen til kampene.   

 

Til slut vil jeg blot sige, at bestyrelsen til stadighed arbejder for at Blovstrød Fodboldklub skal være 

et hyggeligt sted at være. Der skal være plads til alle og vi kæmper for at have hold til børn og 

voksne i alle aldre. 

 

Tak til bestyrelsen, der igennem året har arbejdet koncentreret og givet gode input i vores arbejde. 

 

Jeg glæder mig til at vi kommer plads i hallen. Vintertræningen har været noget rodet, med 

materialer frem og tilbage, det bliver dejligt når vi får fyldt vores nye lokaler op. 

 

Klaus Kristensen 

Formand 

 

 


