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Frederiksberg Boldklub 
 

 

 

Bestyrelsens årsberetning for 2020 
 

 

 

Indledning: 
 

Det er nu snart et år siden vi sidst var samlet til generalforsamling, hvor 43 personer, heraf 31 stemmeberet-

tigede medlemmer mødte op, foruden diverse indbudte gæster. Dirigent Henrik Murmann svingede dagsor-

denen igennem i sædvanlig rutineret stil.  

 

For første gang siden 1995 blev generalforsamlingen afholdt et andet sted end i vores hidtidige klubhus. 

Lokationen var nemlig flyttet til vores gode naboer på Ingeborggårdens Plejehjem på 3. sal i spisesalen.  

 

Der var kåringer som Årets Træner/leder Pris, der gik til Michael Søby samt Emil Sørensen Prisen, der blev 

uddelt til Havenisserne i form af Johnny Jørgensen, Keld Gøthler, Frank Andreasen, Jens Nikkelsen, Ole 

Spanheimer, Bo Blaaberg, Bent Have Knudsen, Børge Jessen, Mogens Ramsdahl, Robert Hansen, Allan 

Børling, John Schmidt, Erling Jørgensen, Per Hoffstetter og Jørgen Andersen.  

 

Generalforsamlingen var dog noget af det eneste normale der løb af stablen i 2020.  

 

2020 var nemlig året, hvor næsten intet var som det plejer at være. Alt var forandret og ingen af os vil no-

gensinde glemme det herrens år. 2020 vil altid stå indprentet i vores bevidsthed.  

 

Vores årsberetning vil derfor heller ikke være helt som den plejer at være. Den vil, helt uundgåeligt, være en 

smule anderledes opbygget, fordi selve fodboldåret 2020 på stort set alle områder, blev markant anderledes 

i forhold til hvad et fodboldkalenderår normalt byder på.  

 

Samtidig er beretningen dog også knap så lang som tidligere år og mere båret af facts og oprids. Dette med 

årsag i vores megen aktivitet på sociale medier og hjemmeside, hvor alle har nærmest en daglig mulighed 

for at få nyheder direkte ind i sit feed.  

 

Beretningen afspejler et kalenderår med en fodboldklub i en rivende udvikling og med en masse igangvæ-

rende samt nye aktiviteter, men den afspejler så sandelig også et år, hvor alt var forandret og hvor sætnin-

gen ”på trods af situationen”, vil være flittigt benyttet.  
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Først og fremmest var det nemlig to store og uvante begivenheder der fandt sted i 2020.  

 

Den ene med et positivt og yderst glædeligt fortegn og den anden med et yderst negativt fortegn. 

 

Lad os begynde med den negative: 

 

 

Coronavirus:  
 

Vi blev nemlig ramt. Ramt af det der har fået betegnelsen Coronaviruspandemien, som er en stadig igang-

værende pandemi af luftvejsinfektionen Covid-19, der skyldes coronavirussen SARS-CoV-2. 

Sygdommen blev oprindeligt identificeret tilbage i december 2019 i byen Wuhan, der ligger i Hubei-provinsen 

ude i det centrale Kina, efter at mange mennesker af ukendte årsager, pludselig fik lungebetændelse. 

 

Disse mennesker var primært knyttet til salgsboderne på et marked, hvor der blev solgt råt kød, fisk samt 

levende vilde og opdrættede dyr, herunder flagermus og slanger, som forskere mener, at virussen kan 

stamme fra. 

 

På trods af total nedlukning i Kina, spredte virussen sig hurtigt til andre verdensdele og herhjemme begyndte 

vi så småt at høre om den i begyndelsen af 2020. 

 

Den 27. februar 2020, faktisk den samme dag, hvor vi i FB afviklede vores generalforsamling, blev den før-

ste dansker testet positiv med Covid-19. Det skete efter at denne var kommet hjem fra en skiferie i det nord-

lige Italien. 

 

Derfra gik det stærkt og sidenhen er mere end 175.000 danskere blevet testet positive med Covid-19 og på 

verdensplan nærmer tallet sig 100 millioner mennesker. I Danmark har vi indtil videre haft mere end 2.100 

corona-relaterede dødsfald, mens tallet nærmer sig to en halv million dødsfald i hele verden. 

 

Danmark blev i lighed med hele den øvrige verden, lagt godt og grundigt ned af den første bølge og onsdag 

den 11. marts 2020, gik statsminister Mette Frederiksen (A) på nationalt tv og lukkede stort set hele Dan-

mark ned. 

 

Med den indledende sætning “Det, jeg vil sige her i aften, vil få store konsekvenser for alle danskere”, så 

befandt Danmark sig med dengang 514 smittede personer, pludselig i en stor krise, der fik en kæmpe betyd-

ning for den resterende del af 2020. 

 

Aktuelt befinder vi os midt i den anden bølge af Covid-19, med frygt for mutationer fra andre steder i verden 

og vi er på ny lukket ned på samme måde, som det var tilfældet sidste forår. 

 

Vi kom nogenlunde igennem den første bølge og Danmark åbnede gradvist op igen i løbet af maj og juni 

måned og vi nåede mere eller mindre at leve nogenlunde normalt sommeren over og frem mod november 

måned, hvor den næste bølge så ramte os. 

 

Ord som samfundssind, sammen-hver-for-sig, sammenhold, afstand, albuehilsen, hudsult, isolation, mund-

bind og forsamlingsforbud, blev hurtigt hverdagsbetegnelser.  
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Vi skulle vænne os til et begreb som epidemiologi, vi skulle stifte bekendtskab med Statens Serum Institut og 

Sundhedsstyrelsen. 

  

Vi skulle holde fysisk afstand til hinanden, vi skulle spritte hænder af hele tiden, vi skulle hilse på hinanden 

med albuerne, vi skulle bære mundbind i det offentlige rum og vi måtte ikke længere være samlet i større 

forsamlinger. 

 

Intet var som før. Rejser, koncerter, festivaler, EM i fodbold, De Olympiske Lege og alverdens andre både 

små og større begivenheder og events, blev enten aflyst eller flyttet frem til 2021 eller sågar 2022. 

 

Alle var chokerede, ingen af os havde i begyndelsen af 2020, set at vi skulle rammes af en verdensom-

spændende pandemi, der forandrede vores hverdag nærmest fra den ene dag til den anden. 

 

Ja. Kalenderåret 2020 var bare en mærkelig størrelse. 

 

 

FB og Corona: 
 

Hos os i Frederiksberg Boldklub, fik coronaen også store konsekvenser. 

 

Vi var lukket helt ned fra den 12. marts og frem til den 14. maj. Der var i disse to måneder, ingen fysisk fod-

boldaktivitet. 

 

Fodboldanlægget på Jens Jessens Vej samt andre steder i byens rum, stod tomme. Helt tomme. Det var 

uden tvivl, en forfærdelig tid for os alle. 

 

Denne uforudsete pandemi i form af Covid-19, vendte op og ned på vores hverdag på stort set alle tænkeli-

ge områder og gav os masser af udfordringer, som vi aldrig havde drømt om skulle ske. 

 

Vi blev dog hurtigt parate til at gribe udfordringerne an og yde en stor indsats for vores medlemmer igennem 

hele kalenderåret, på trods af både føromtalte nedlukning, suspenderede turneringer, alternative turneringer, 

forsamlingsforbud og en tilværelse i et midlertidigt klubhus, vi flyttede ind i den 6. januar. 

 

 

Corona-aktiviteter: 
 

Da Statsministeren lukkede det meste af Danmark ned, onsdag den 11. marts, tog vi en hurtig beslutning: 

Vores medlemmer skulle mærke så lidt til nedlukningen, som det var muligt, hvorfor vi med andre ord, skulle 

være aktive som aldrig før og endda på ukendt territorium og på helt andre indsatsområder end der hvor vi 

normalt placerer alle vores ressourcer. 

 

Det kom dermed aldrig på tale at lukke ned eller hjemsende vores personale. Her valgte vi i bestyrelsen den 

anden strategi, der skulle gøre klubben synlig i en tid, hvor mange savnede aktiviteter. 

 

Situationen var ekstraordinær og det krævede derfor også en ekstraordinær indsats, som vi var parate til at 

’gå i krig med’ stort set fra første nedlukningsdag, hvilket udmøntede sig i en lang række aktiviteter, både 

under nedlukningen men også efter genåbningen. 
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Det skabte en anderledes travlhed end den normale travlhed og med helt enormt mange bolde i luften på 

samme tid. 

 

Her en oversigtsliste over hvad vi har udmærket os med under nedlukningen i henhold til Covid-19: 

 

➢ Sofabanko: I alt 341 brugere deltog i et online-banko, der foregik via en Facebook liveudsendelse. 

Vi havde indsamlet præmier for mere end 40.000 kroner fra velvillige bidragsydere. Vi havde famili-

er, som sendte billeder og videoer ind til os, så det samlede vores medlemmer på tværs af generati-

oner og var faktisk ret rørende. Undervejs indkom der flere end 1.600 kommentarer i vores live-

udsendelse og vi havde flere gange tårer i øjnene, når vi læste hvor meget vores medlemmer sav-

nede hverdagen i FB og selve fodbolden. 

 

➢ E-fodbold: Omkring 40 ungdomsmedlemmer i DBU Københavns virtuelle klubhus inden for e-

Fodbold. 

 

➢ Dommergrunduddannelse: FB-spillere og trænere deltog i uddannelse via DBU Københavns virtu-

elle klubhus inden for uddannelse af fodbolddommere. 

 

➢ Onlinemøder: I den sportslige afdeling, blev vores trænere indkaldt til online- samtaler med vores 

sportslige ungdomsledelse. 

 

➢ Corona-selvtræningsvideoer: Dagligt havde vi to ungdomsspillere, en dreng og en pige i form af 

Malthe og Martha, til at udføre en finte, en vending eller lignende, der blev udsendt til alle ungdoms-

medlemmer, der så kunne forsøge på at kopiere det. 

 

➢ Videohilsner: Vores ansatte sportslige ledere udsendte på ugentlig basis videohilsener ud til hhv. 

vores børnemedlemmer og deres forældre samt vores ungdomsmedlemmer. 

 

➢ Fiktive fodboldkampe: Her spillede FB’s flagskibe, to ’vigtige’ men dog fiktive hjemmekampe ovre 

på Frederiksberg Stadion i henholdsvis Københavnsserien for herrer og 1. Divisions slutspil for kvin-

der. De blev afviklet som en virtuel event med live- opdateringer og trak henholdsvis 854 og 638 

"seere" undervejs. Der var flere end 200 fiktive tilskuere til begge kampe på selve stadion, der havde 

købt billetter og som til sammen bidrog med 5.000 kr. til FB i form af fiktive billetkøb og fiktivt salg af 

øl og grillpølser. Selv modstanderne fra henholdsvis HB og Næsby "kiggede med" og var forud for 

kampene behjælpelige med holdopstillinger og informationer om spillerne, der kunne bruges i live-

opdateringerne. Indtægterne fra de fiktive kampe gik til de to holds fælles sommerfest. 

 

➢ Selvtræning: Vi oprettede en Covid-19 selvtræningsside, med masser af selvtræningsøvelser der 

blev lagt ud online på ugentlig basis, til stor inspiration for vores medlemmer, når nu vi ikke kunne 

mødes fysisk. 

 

➢ SMS-dagbøger: Her blev disse lagt ud på vores hjemmeside, hvor vi løbende havde samtaler med 

fx en lille gruppe af 1. holds-spillere på både herre- og damesiden, med den tidligere FB’er og nuvæ-

rende Superligaspiller Magnus Hee Westergaard fra Lyngby Boldklub samt med den tidligere FB’er 

og landsholdsspiller Kenneth Brylle, direkte nede fra det hårdtramte Belgien, hvor smitten var ek-

sploderet. 

 

➢ Nostalgi: Her dykkede vi ned i vores lange historie og fiskede nostalgiske øjeblikke frem på vores 

Facebookside, hvor vi delte minder og historier samt billeder fra de gode gamle dage siden vores 

fødsel i 1912. 
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Her en oversigtsliste over hvad vi har udmærket os med efter genåbningen i henhold til Covid-19: 

 

➢ Virtuelt FB Awardshow: Da vi ikke kunne afholde vores årlige Awardshow med normalt cirka 450 

fremmødende gæster i vores ungdomsafdeling, hvor der kåres årets spiller på samtlige ungdoms-

hold, samt uddeles priser i 8 særlige kategorier, valgte vi i stedet at afholde et virtuelt Awardshow, 

hvor vi gik ud på banerne for at overrække i alt 31 priser. Dette blev optaget i samarbejde med et 

filmproduktionshold og lagt ud på vores YouTube-kanal lørdag den 7. november, hvor showet skulle 

være afholdt. 

 

➢ Hele showet, klippet sammen til 40 minutter, kan ses her:  

http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/virtuelt-fb-awardshow-2020/  

 

➢ Mundbind med FB-logo: Vi valgte i forbindelse med indførslen af mundbind som en del af Covid-19 

restriktionerne, at få udfærdiget og produceret vores helt eget unikke stofmundbind med et FB-logo 

på. 

 

➢ Deltagelse i Sommerbold: Vi deltog med mange hold i DBU Københavns ekstraordinære tilbud, 

kaldet Sommerbold, efter genåbningen. Vi fornemmede tydeligt en stor sult og dermed et stort behov 

fra mange af vores hold, om igen at komme til at spille fodboldkampe. Derfor kom sommerbold som 

kaldet og på trods af udfordringerne med fremmøde i en ferieperiode, så havde vores hold stor glæ-

de af disse kampe i sommermånederne. 

 

 

Genåbning: 
 

14. maj genåbnede fodbolden. Den var dog omgivet af et forsamlingsforbud på blot ti personer, hvilket gav 

mange udfordringer. Men præcis som da vi lukkede ned, var vi også her parate med nødplaner for brugen af 

baner og træningstider, med anvisninger fra det der kom til at hedde ’Fodboldens Corona-protokol’, der be-

tød at udstyr og remedier skulle afvaskes efter træning, at der skulle sprittes hænder af før træningen, at 

man skulle gå ind på banerne i grupper á maksimalt ti spillere og at vi skulle stille med corona-vagter fra kl. 

16.00 til 22.00 dagligt samt i weekenderne.  

 

Det satte os på og det satte vores trænere, ledere og medlemmer på prøve. Forældre til børnespillerne måt-

te ikke komme med ind til træningen og på alle parametre var det en hård tid. Det fortsatte sådan året ud, 

frem til den nye store nedlukning i december måned. Det eneste der blev ændret undervejs i løbet af som-

meren og efteråret, var selve forsamlingsforbuddet, der heldigvis blev sat op til 50 personer, hvilket sikrede 

at alle kunne spille normal fodbold.  

 

 

Ingen forårsturnering: 
 

Som en konsekvens af nedlukningen blev forårsturneringerne helt annulleret og ingen hold kom dermed i 

aktion hvad angår kampe, med undtagelse af vores 1. Herresenior.  

Det var naturligvis en kæmpe streg i regningen, i forhold til den forberedelse alle vores hold var gået igen-

nem fra starten af året og frem til selve nedlukningen. 

 

Sportsligt fik det ingen konsekvenser, da turneringerne blot blev annulleret og holdene blev overført til efter-

årets turneringer på de samme niveauer. 

http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/virtuelt-fb-awardshow-2020/
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På vores to 1. hold for henholdsvis mænd og kvinder, fik det den betydning, at mændene som det eneste 

hold i klubben, nåede at deltage i et slutspil hvor intet dog var på spil, mens kvinderne fik forlænget opholdet 

i 1. division. 

 

 

Årets Fodboldklub  
 

Der skete dog også noget yderst positivt i 2020. 

 

Vi fik nemlig tildelt tre meget fornemme og hæderfulde titler. 

 

Årets Fodboldklub i København: 
 

Fredag den 13. december 2019 blev vi kontaktet af DBU København, der kunne fortælle os den glædelige 

nyhed, at vi var blevet kåret til Årets Fodboldklub 2019 af DBU Københavns bestyrelse, hvilket naturligvis var 

en kæmpestor ære.  

 

Det blev officielt afsløret ved vores Housewarming af det nye midlertidige klubhus, fredag den 24. januar 

2020. Her trådte en lille flok repræsentanter fra DBU Københavns bestyrelse og administration, ind ad døren 

i caféen på 2. sal - og afslørede den fantastiske og glædelige nyhed for de mange fremmødende samt over-

rakte en pokal og et gigantisk banner som bevis herfor. 

 

Man kan læse alt om DBU København-prisen her: 

http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/breaking-fb-er-aarets-fodboldklub/   

 

 

Årets Fodboldklub i Danmark: 
 

Med titlen som den bedste fodboldklub i hovedstaden kom vi automatisk med i opløbet om at blive Årets 

Fodboldklub i Danmark.  

 

Feltet blev i starten af februar måned skåret ned fra 6 (DBU Bornholm, DBU København, DBU Sjælland, 

DBU Lolland-Falster, DBU Fyn og DBU Jylland) til 4 lokale forbunds-vindere, der foruden os selv, talte Åkir-

keby IF fra Bornholm, Måløv BK fra Sjælland og Strib IF fra Fyn.  

 

Mandag den 24. februar blev det så officielt. DBU meldte officielt ud, at de havde kåret os som Årets Fod-

boldklub 2019 i Danmark. Internt vidste vi besked allerede om fredagen, hvor den tidligere landsholdskæm-

pe og FB’er Preben Elkjær sammen med DBU’s repræsentanter, droppede forbi vores klubhus, for at over-

raske os og overrække det synlige bevis. Det var en meget stor og mindeværdig dag for os alle.  

 

Lørdag den 29. februar blev DBU’s Repræsentantskabsmøde afholdt på Hotel Scandic Copenhagen inde 

ved søerne, hvor vi var inviteret med og fik overrakt det officielle diplom og den officielle statuette på titlen. 

Det var endnu en stor og mindeværdig dag. 

 

Man kan læse alt om DBU-prisen her: 

http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/fb-er-aarets-fodboldklub-i-danmark/  

http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/breaking-fb-er-aarets-fodboldklub/
http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/fb-er-aarets-fodboldklub-i-danmark/
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Best Grassroots Club 2020: 
 

Som national vinder blev vi efterfølgende indstillet af DBU, til prisen som ”Best Grassroot Club 2020” hos det 

europæiske fodboldforbund, UEFA. Det var en titel vi kun i vores stille sind havde turde drømme om, især 

fordi FC Skanderborg modtog hæderen i 2014. Men skæbnen ville det anderledes. Vi opnåede den største 

anerkendelse en fodboldklub i Europa på breddeområdet kan opnå.  

 

Det skete mandag den 5. oktober, hvor vi blev kontaktet af Dansk Boldspil-Union, der kunne overbringe os 

den glædelige nyhed. Stoltheden ville naturligvis ingen ende tage og vi oplevede for anden gang i løbet af 

året, at komme på alles læber, at blive interviewet af både radio- og tv-kanaler samt komme på diverse forsi-

der med overskrifter som ”Europamesterskab til dansk fodboldklub” og alverdens andre flotte artikler.  

 

Den 21. oktober havde vi besøg af produktionshold, der skulle optage vores aktiviteter på banerne og der-

med illustrere Frederiksberg Boldklub.  

 

Det kom der denne smukke video ud af:  

http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/vindervideo-fra-uefa-afsloeret/   

 

Man kan læse alt om UEFA-prisen her:  

http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/fb-er-europas-bedste-fodboldklub/  

 

Vi har, grundet Covid-19, endnu til gode at få overrakt selve prisen fra UEFA, da det ikke har været muligt at 

rejse ind i landet med det formål. Vi medvirkede dog den 17. november ved en virtuel ceremoni live fra UE-

FA’s hovedkvarter i Nyon i Schweiz, hvor årets Graaroots-vindere blev officielt kåret via en to timer lang se-

kvens. Normalt skulle vi have haft en delegation afsted til værtslandet der havde stået for UEFA’s årlige kon-

gres, men året var jo så anderledes, at intet var som normalt.  

 

 

Prisregn og stolthed:  
 

I løbet af de seneste 12 år, er vi nu blevet hædret med følgende titler: 

 

- Årets Børneklub i København og Danmark 2008 

- Årets Ungdomsklub 2015 

- Årets Fodboldklub i København og Danmark 2019 

- Best Grassroots Club 2020 hos UEFA  

 

Dertil kommer et hav af øvrige priser, så som integrationspriser og personlige priser til diverse FB-

personligheder.  

 

Kom ikke og fortæl os, at vi ikke er ’noget ved musikken’, selvom vi er 108 år gamle. 

 

Vi er hamrende stolte over denne prisregn, der nærmest væltede ind over os i 2020. 

 

Det har været et rungende og lysende kvalitetsstempel af vores fantastiske klub, der beviser at man hverken 

behøver stjerner i et licenssystem, alene have fokus på hvad vi selv får for det og ud af det osv.  

 

http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/vindervideo-fra-uefa-afsloeret/
http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/fb-er-europas-bedste-fodboldklub/
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Priserne var en kulmination på mange års hårdt grundarbejde, men bestemt ikke en kulmination på klubbens 

drømme og målsætninger. Derimod er det et bevis på og produkt af det arbejde der er blevet lagt igennem et 

helt årti og prisen er et klart symbol på FB som værende dygtige, solide, stædige, vedholdende, fremsynede 

og visionære, men aldrig glemmer hvorfor det er, at vi er til og ikke mindst hvem vi er til for.  

 

Tak til DBU Københavns bestyrelse, til DBU Bredde og til UEFA for de meget fornemme hædersbevisninger. 

 

Det er en hæder der er i løbet af året, blev synliggjort med to store bannere på den ene gavl på vores midler-

tidige klubhus. Det tredje store banner, nemlig det fra UEFA er ligeledes på vej op på klubhuset, så det er 

synligt for alle.  

 

Bestyrelsen: 
 

Bestyrelsen bestod i 2020 af følgende medlemmer: 

• Henrik Amdi Madsen, formand 

• Palle Nørgaard Andersen, næstformand 

• Jørgen Andersen, kasserer 

• Anders Friis-Hansen 

• Nina Dencker Nielsen 

• Malte Meier Carlsen 

• Christian Kjærgaard 

• Morten Høgsdal (suppleant) 

• Sanne Flex (suppleant) 

Dermed blev der i bestyrelsen i det forgangne år, ikke skiftet ud på nogle positioner.  

 

Vi sagde dog goddag til en ny suppleant i form af Sanne Flex.  

 

Sanne Flex er 53 år gammel, har haft sin ene tvillingdatter Catrine, spillende hos FB i perioden fra 2012 og 

en del år frem i tiden.  

 

Sanne er uddannet via OLL Uddannelseshus indenfor Leadership & Management, og har en master i leder-

uddannelse, idræt & kultur - og er bådet motiveret og drevet af foreningsstruktur, frivillighedens vigtige hæn-

der samt det fodboldpolitiske med en god ballast fra sin tid hos Frederiksberg Idræts-Union (FIU) hvor hun i 

mange år først var centerleder i Frederiksberg Hallerne fra 2008 til 2014, inden hun derfra og frem til 2019 

var halinspektør i Frederiksberg Idrætspark. Nu er hun ansat hos ISS A/S som teamleder for clean og tek-

nik.  

 

Sanne er gået aktivt ind i rollen som suppleant og det har været et fornøjeligt første år med hendes faglighed 

og kompetencer.  

 

Der er ingen planer om ændringer i bestyrelsen på den kommende generalforsamling  

 

Sekretariatsfunktionen i bestyrelsen er, som altid, blevet varetaget af administrerende leder, Martin Busk. 

Martin er samtidig administrationens faste repræsentant på bestyrelsesmøderne. 
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Administrationen: 
 

Administrationsleder Martin Busk er til stadighed omdrejningspunktet i vores klub - både på træner/leder-

niveau og på bestyrelsesniveau. Han er nu ansat på sit 13. år i FB. 

 

Han sikrer, at rammerne for alle i klubben er på plads. Han formår både at varetage de rutineprægede opga-

ver i dagligdagen, medvirke til nye projekter, udvikle eksisterende koncepter og sikre samarbejdet udadtil.  

 

Martins indsats i 2020 viste endnu engang, at han er klubbens mand, og uanset om udfordringerne er store 

eller små, om alt bliver anderledes som følge af Covid-19, så er hjertet og kompetencerne på rette sted.  

 

Martin har en stor del af æren for de fornemme priser FB modtog i 2020.   

 

Der har i administrationen været fokus på at tilbyde medlemmerne så meget som muligt i en tid med Covid-

19 og på at rekruttere, fastholde og udvikle vores dygtige medarbejdere og trænere.  

 

 

Øvrige ansatte: 
 

Trivselsmedarbejder: 

Pia Bloch Rasmussen fortsatte på sine 30 timer om ugen, som vores centrale nøgleperson omkring caféen. 

En ny café i et nyt midlertidigt klubhus, der er placeret oppe på 2. sal.  

 

Covid-19 forårsagede dog en nedlukning af caféen i lang tid og efter genåbningen kunne vi på grund af re-

striktioner, kun tilbyde udendørs salg på selve terrassen.  

 

Året startede ellers glimrende. Vi valgte nemlig at tilbyde gratis varm kakao og kaffe/te til samtlige af vores 

medlemmer, hvilket bragte liv og glade dage samt kø på trappen op til caféen. Med nedlukningen den 11. 

marts, så forsvandt den mulighed dog.  

 

Planen var ellers at caféen skulle være et samlingspunkt mens vi venter på vores nye klubhus, men i lighed 

med så mange andre ting, var det en plan vi måtte skrinlægge. Der blev ikke afholdt nogen fællesspisninger, 

der var stort set ingen aktivitet andet end mødeaktivitet i caféområdet og det blev blot til en enkelt sommer-

fest i løbet af året.  

 

Med andre ord blev Pia også mere eller mindre arbejdsløs. I stedet blev hun kaldt ind til at være trænerne 

behjælpelige med at vaske bolde og andet udstyr af efter træning, som en del af de restriktioner der skulle 

udføres, for at vi igen måtte begynde fodboldaktiviteterne den 14. maj.  

 

Vi har nu måtte tage konsekvensen af at der ikke længere er noget for Pia at lave i caféen. Sammenholdt 

med at vi i bestyrelsen har ønsket at benytte de økonomiske ressourcer til andre personaleformål, så har vi 

valgt at opsige Pia med udgangen af marts måned. 

 

Der skal lyde en kæmpestor tak til Pia for hendes fantastiske indsats igennem næsten 4 års ansættelse. Hun 

har medvirket til at skabe hjerterum og hun har vartet vores mange medlemmer flot op. Vi er mange der vil 

savne Pia i vores hverdag og vi håber på at der snarere er tale om et på gensyn end et farvel for altid.  
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Administrativ studentermedhjælper: 

Den 1. februar 2019, ansatte vi en studentermedhjælper på i alt 10 timer om ugen, hvis primære opgave var 

at sørge for at vores ventelister blev holdt intakt og i skakt samt at sikre oprettelse af flere børnehold lige så 

snart mulighederne var til stede for det.  

 

Denne funktion har Aleksander Lundsted Hansen endnu engang løst til UG i det forgangne års tid og det er 

meget glædeligt for os, at der stadig er forholdsvis lang tid til at han skal videre, i og med at han først i som-

mer startede på sin kandidat på CBS. Det er en kerneopgave som vi har kunne konstatere, var vigtig for at 

kunne følge med i flowet og derfor er det enormt glædeligt, at vi har kunne se den positive effekt ved Alek-

sanders ansættelse. Han er utrolig skarp og enormt dedikeret til sit arbejde. Vi kunne ikke have ønsket os en 

bedre mand på posten.  

 

Sportslig børneleder: 

Den 1. marts 2018, valgte vi som bekendt at ansætte en sportslig børneleder på i alt 20 timer om ugen. Det 

job blev frem til i sommer, varetaget af Mikael Bonde i afdelingen fra U3 (Tumlingebold) og op til halvvejs på 

U10. Desværre meddelte Mikael os, at han pr. 1. juli måtte opsige sin stilling, da han og familien skulle flytte 

til Jylland. Det var vi enormt kede af, da Mikael virkelig havde bragt vores børnefodbold op på et nyt niveau. 

Vi takker Mikael for sin store indsats i løbet af de godt to år, han var ansat hos os.  

 

Pr. den 1. august, ansatte vi så i samme stilling og med samme jobfunktion, en gammel kending af klubben, 

nemlig Jørgen Søgaard. Glæden og fornøjelsen blev dog desværre kortvarig, da Jørgen måtte erkende, at 

det at kombinere en fuldtidsstilling og en deltidsstilling, sammen med en familie med to mindreårige børn, 

ikke var holdbart. Stillingen er derfor nu aktuelt opslået på ny og vi glæder os til at kunne præsentere den 

kommende børneudviklingschef.    

 

Sportslig ungdomsleder: 

I 2019 ansatte vi en sportslig ungdomsleder i samme funktion som til børneafdelingen. Med andre ord gjaldt 

det en opkvalificering af vores afdeling for U10 til U19. Her faldt valget på Jacob Christensen, der med sine 

20 timer om ugen, skulle varetage vores unge spillere og vores trænere i den pågældende afdeling.  

 

Det har været en ubestridt succes, som vores mange trænere har nydt stor gavn af. Det gør de stadigvæk, 

men nu under en anden person end Jacob Christensen. Pr. den 1. september valgte vi nemlig en intern om-

strukturering i ungdomsafdelingen, således at Jacob overgik til en stilling, ligeledes på 20 timer, med beteg-

nelsen Head of Coaching. I stedet ansatte vi Mike Kirkegaard Friang i stillingen som sportslig ungdomsleder. 

Mike har siden sin ansættelse, med sikker hånd og stor entusiasme ført vores trænere og hold godt igennem 

overgangen og omstruktureringen. Han har efterhånden fundet sig rigtig godt til rette og har fået et indgåen-

de kendskab til alle trænere og til langt de fleste spillere også. Det har enorm værdi, at der til stadighed ud-

vikles på både drengene og pigerne i de såkaldte ’vanskelige aldersgrupper’, hvor der kæmpes med frafald 

og andre udfordringer. Her er struktureret arbejde en fællesnævner og det er det vi får med Mike i vores 

lederstab omkring ungdomsfodbolden.   

 

Head of Coaching: 

Vores ungdomstrænere og vores ungdomsmiljø i det hele taget, har nu fået endnu mere af den opmærk-

somhed de så inderligt fortjener og motivationen stråler igennem dem. Jacob Christensen er som nævnt 

indtrådt i stillingen som head of Coaching, hvor han er på banerne i 90 procent af sin arbejdstid, for at super-

visere, gæstetræne, facilitere fællestræning og skills-træning, lave kampanalyser via videooptagelser, obser-

vere spillere og i det hele taget inspirere vores trænere til at udføre målrettede træningsforberedelse og for-

midling. Det er et job hvor Jacob for alvor ’shiner’ og hvor alt hans ekspertise og faglighed kommer til udtryk.  

 

Stor tak skal lyde til Pia, Aleksander, Mikael, Jørgen, Jacob og Mike for de respektive indsatser.  
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Vores fokus i 2020: 
 

På trods af situationen omkring coronakrisen, så bestyrelsens årsplan således ud:  

 

➢ Arbejdet med de økonomiske rammer fortsætter og følges tæt 

➢ Seniorafdelingen skal fortsat forsøges (re)etableres og være funktionsdygtig med fokus på både 

den sportslige og den sociale udvikling. Der forsøges blandt andet genetablering af særligt de socia-

le rammer i den åbne afdeling med fx årsafslutning á la ungdommen 

➢ 1HS og 2HS trænerteam arbejder videre med at konsolideringen i sub-toppen af Københavnsserien, 

mens 2HS stiler mod oprykning til serie 1 

➢ Der arbejdes med månedsmøder mellem trænerteam og administration (1HS & 2HS), hvor der tales 

om justeringer af de to trupper 

➢ Der skal ses nærmere på trænerteams på 1HS og 2HS, da der er aftaleudløb sommer 2020 

➢ 1DS trænerteam og spillerne arbejder på forbliven i 1. Division, forår 2020 - samt udvikler sig yderli-

gere i efterår 2020  

➢ Der forsøges tiltag på etablering af 2DS inklusive trænerteam 

➢ Ungdomsafdelingen fortsætter med implementering de nye sportslige tiltag for børn og ungdom og 

fastholder fokus på både drift og udvikling med tiltrækning og fastholdelse af medlemmer gennem de 

fastsatte fem strategiske indsatsområder (sportsligt, trænere, socialt, branding og klubmiljø) 

➢ Pigefodbolden skal have yderligere fokus i 2020, herunder dialog med pigetrænere 

➢ Sportslig børneleder fortsætter arbejdet med implementering af træningsøvelser og metoder for 

børn U4 og frem til midtvejs på U10. Der arbejdes også videre med udvikling og kobling til sportslig 

leder for ungdom samt overgang hertil 

➢ Sportslig ungdomsleder fortsætter arbejdet på den sportslige front fra midtvejs på U10 og frem til 

og med U19. Der arbejdes end videre nærmere på udvikling og kobling til den sportslige leder for 

børn samt til seniorafdelingen, på ung-træner-uddannelse og meget mere 

➢ Administrationen opretholder højt serviceniveau og ekspedition, herunder varetagelse af venteli-

ster, indkaldelse af nye børnespillere og sammen med sportslig børneleder arbejdes der på oprettel-

se af nye børnehold 

➢ Afvikle DBU og øvrige trænerkurser - dette område skal have endnu større fokus og endnu flere 

trænere skal deltage på de diverse relevante kurser 

➢ Fodboldskoler DBU’s Fodboldskole og Frederiksberg Fodboldskole forventes afviklet igen i 2020 

➢ Tumlingebold er fortsætter. Der skal ses nærmere på formatudvikling og ny årgang oprettes (år-

gang 2018) 

➢ Samarbejde med FC København som partnerklub samt Børne- og Ungdomsteam om udvikling 

af trænere, øvelser og spillere fortsætter 

➢ Sociale aktiviteter som Klubdage, Lions Cup, Fodboldskoler, FB Award, rejser i ind- og udland skal 

vedligeholdes og udvikles yderligere 

➢ Der arbejdes med bedre fastholdelse af ungdomstrænere, herunder inspirationstur til udlandet 

➢ Medlemstallet stiger yderligere i 2020 gennem flere nye hold, Tumlingebold og fastholdelse af Det 

bliver fortsat et særligt fokus at følge udviklingen måned for månedSponsorer ønsker vi at give et 

særligt fokus i årene der kommer. Vi har allerede mange gode sponsorer, der støtter hold eller aktivi-

teter i klubben. Dem skal vi dyrke mere og gerne tiltrække nye 

➢ Persondataforordningen og dermed privatlivspolitikker opretholdes 

➢ FB Caféen fortsatte brug og udvikling samt økonomi bag, følges fortsat tæt 

➢ Det nye klubhus og samarbejdet med FB Fonden og Kommunen herom samt løbende at oplyse 

medlemmer nyt om fremdriften i projektet, opretholdes. Der arbejdes også med behovsafklaringer og 

identitet i det kommende nye klubhus 
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➢ Genhusning der arbejdes målrettet med rammerne for det midlertidige klubhus 

➢ Fodbold Fitness for kvinder fortsætter med fast træner og omkring 15-20 kvinder hver uge. 

➢ Fodbold Fitness for mænd søges implementeret 

➢ Motionsfodbold for mænd fortsætter i samarbejde med Diabetesforeningen og Hjerteforeningen på 

Frederiksberg 

➢ Fremtidig driftsmodel for klubhuset sammen med FB Fonden 

➢ Proces for nyt klubhus hvor der løbende arbejdes med mulighederne, herunder indretning og øko-

nomi, fortsætter 

➢ Kommunikation via hjemmesiden og sociale medier (Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat) er 

fortsat med til at fastholde og tiltrække medlemmer. 

➢ Club Intersport FB-aftale fortsætter og hvor der skal gøres en yderligere indsats i samarbejde med 

Intersport/Teamsport, for at endnu flere medlemmer bliver oprettet til fordel for FB’s samlede øko-

nomi 

➢ Dommeruddannelse med en ambition om at bidrage med 10 fodbolddommere til DBU Københavns 

rækker, sættes der løbende fokus på 

➢ Strategiweekend afvikles med strategiske temaer frem mod 2025 og med en forberedende strate-

gidag, hvor vigtige punkter og nye modeller og tanker udarbejdes. Her ses blandt andet nærmere på 

DBU’s licenssystem, fremtidig model og drøftelse af målsætninger for 1DS og 1HS, rekruttering, digi-

talisering, eSport mv. 

➢ Gennemgang af vedtægter og forretningsordener 

➢ Der ses nærmere på opgaver og rollefordeling samt ansvarsområder i bestyrelsen 

 

Som altid så ’stjæler’ nogle af fokuspunkterne mere tid end forventet, mens andre tager mindre tid at få im-

plementeret og ført ud i livet, ligesom man undervejs justerer og retter til i forhold til den oprindelige plan.  

 

Fælles for langt de fleste af ovenstående punkter, er at vi på trods af situationen, enten er kommet nogen-

lunde i mål, er godt på vej, eller er i sin spæde start. Der var naturligvis også områder som vi ikke kunne 

fuldføre, fordi Covid-19 gjorde sit indtog.  

 

Vi fortsætter ufortrødent med en ny liste for 2021, hvor flere af punkterne stadig har stor fokus, men hvor der 

også kommer endnu flere nye tiltag på.  

 

 

Dem mistede vi 2020: 
 
I det forgangne år måtte vi desværre sige farvel til tre store og inkarnerede FB-personligheder. 
 
Det er altid hårdt at miste og vi ved, at vi allesammen skal den vej på et tidspunkt. Men vi synes dog stadig 
at det indimellem desværre går lidt for hurtigt og det er altid et stort og tungt tab, når FB’ere med enorme gul-
sorte hjerter går bort.  
 
Den 14. maj mistede vi Svend Aage Rostved Jensen. Han blev indmeldt den 1. marts 1971.  
 
Den 16. maj mistede vi Børge Jessen, som blev medlem den 20. november 1957.  
 
Den 13. oktober mistede vi Kurt Olsson, der blev indmeldt den 1. april 2006 og tidligere mangeårigt medlem.  
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Man kan læse vores mindeord om de tre på vores hjemmeside. 
 
Svend Aage Rostved Jensen:  
http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/meddelelse-om-doedsfald/   
 
Børge Jessen: 
http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/doedsfald-fb-medlem-afgaaet-ved-doeden/  
 
Kurt Olsson: 
http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/kurt-olsson-afgaaet-ved-doeden/  
 
Tre store personligheder på hver deres måde, som vi vil mindes på den kommende digitale generalforsam-
ling den 8. februar 2021. 
 
Æret være deres minde. 
 
 

Hjemmesiden: 
 

www.frederiksberg-boldklub.dk: 
 

Vores hjemmeside blev endnu mere velfungerende og opdateret og opdateret i 2020. Man kan sige, at tiden 

var til det, på en anden måde, nu hvor vi var lukket ned i en periode. Det er dog – som skrevet før - et større 

arbejde at følge med, da der ofte sker ændringer. Derfor: Er der steder hvor du bemærker at noget ikke 

stemmer overens med tiden, så giv os endelig besked, så får vi det rettet til.  

 

Hjemmesiden kører via DBU og Umbracos Klub-CMS og har den store fordel, at den er kompatibel med 

DBU’s IT-systemer, hvilket betyder, at holdsiderne kommer ud direkte fra vores medlemssystem under 

DBU’s Kluboffice, som er den platform vi administrativt arbejder i. 

 

Aktiviteten på hjemmesiden var igen stor, dog blev det desværre mest til Covid-19 relaterede artikler og op-

dateringer, hvor vi naturligvis ville have ønsket at det i stedet, havde omhandlet det sportslige og sociale i 

klubben. 

 

Vi har haft et gennemsnit på i alt 5.965 besøgende pr. måned det seneste års tid. Det er omtrent det samme 

som i 2019 og vi betragter det som et utroligt flot tal.  

 

Via vores samarbejdspartner hos SpotOnLive har vi adgang til en BETA-version, hvor vi kan sammenligne 

os med andre hjemmesider, herunder naturligvis også andre fodboldklubber. Når vi trækker data på disse 

sammenligninger, så ligger vi placeret med over det dobbelte antal besøgende end øvrige fodboldklubber, 

både i vores eget geografiske nærområde samt af større fodboldklubber under DBU København.   

 

 

 
 

http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/meddelelse-om-doedsfald/
http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/doedsfald-fb-medlem-afgaaet-ved-doeden/
http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/kurt-olsson-afgaaet-ved-doeden/
http://www.frederiksberg-boldklub.dk/
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Sociale medier: 
 

Vores sociale medier har igen haft en pæn fremgang i antallet af følgere.  

 

• Vores Facebook-konto ”Frederiksberg Boldklub (FB)” er gået fra 2.530 følgere ved udgangen af 

2019, til have passeret 2.800 følgere pr. den 1. januar 2021.   

• Vores Instagram-konto ”fb1912” har sneget sig op på 500 følgere pr. den 1. januar 2021.  

• Vores Twitter-konto “FrederiksbergBK” er kommet op på 320 følgere.  

• Vores Snapchat-konto “fbsnap1912” har nu over 400 følgere. 

 

Vi kan se på vores opslag, at de når langt ud. Et helt normalt hverdagsopslag reacher typisk omkring 1.500 

personer på et døgns tid. De lidt større nyheder når ofte et sted mellem 3.- og 7.000 personer, hvilket er 

yderst tilfredsstillende.  

 

Omkring vores tre store kåringer i 2020, reachede vi hhv. 16.150 for vores opslag om ’Årets Fodboldklub 

2019 i DBU København’, opslaget om ’Årets Fodboldklub i Danmark 2019’ nåede 9.854 personer mens Pre-

ben Elkjærs videohilsen samme dag passerede mere end 10.000 personer og endelig nåede ’Best Grass-

roots Club 2020’-opslaget ud til 16.257 personer.   

 

Vores sociale ungdomsmedier vinder også mere og mere indpas. Vores Facebook-konto ”FBUngdom” er 

gået fra 330 følgere ved udgangen af 2019 til nu at have 383 følgere, mens Instagram ved samme navn er 

nået op på små 400 følgere. Her benyttes hashtagget #FBUng flittigt af især vores ungdomshold.  

 

En anden officiel side har også set dagens lys på Facebook, nemlig ”Generationernes By – Frederiksberg 

Boldklub”. Den handler om både vores midlertidige klubhus, samt det nye klubhus. Giv den et follow, så du 

hele tiden er nøjagtigt opdateret på hvornår det nye klubhus står parat.  

 

En ekstraordinær stor tak skal lyde til vores hus-grafiker Michael Søby, for altid at stille sig til rådighed og 

udfærdige billeder til både vores hjemmeside og øvrige sociale medier.  

 

 

Øvrige nyheder fra 2020: 
 

Som altid havde vi et kalenderår med højt aktivitetsniveau, på trods af coronasituationen.  

 

Vi har samlet en række øvrige nyheder herunder i diverse links fra vores hjemmeside eller fra vores officielle 

Facebook-side, fra året der gik: 

 

Kort før 2020 flyttede vi fra det gamle til det nye midlertidige klubhus: 

http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/vi-kom-fra-gammelt-til-nyt-hus/  

 

Vi bød på gratis kakao og kaffe i årets tre første måneder til alle vores medlemmer: 

http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/gratis-kaffe-og-varm-kakao-i-januar/  
 

Michael Søby blev på vores generalforsamling i februar, kåret til Årets leder i FB: 

http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/aarets-traener-leder-pris-2019-blev-uddelt/  

http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/vi-kom-fra-gammelt-til-nyt-hus/
http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/gratis-kaffe-og-varm-kakao-i-januar/
http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/aarets-traener-leder-pris-2019-blev-uddelt/
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Vores havenisser fik overrakt Emil Sørensen Prisen på generalforsamlingen: 

http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/emil-soerensen-prisen-uddelt-for-23-gang/  

 

Vi gik landets fjerdestørste til nu tredjestørste fodboldklub i april måned: 

http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/fb-er-nu-danmarks-3-stoerste-fodboldklub/  

 

I juni måned havde vi en festlig dag i selskab med FB-koryfæer fra slut-90’erne og start-00’erne:  

https://www.facebook.com/FrederiksbergBoldklub1912/posts/10159014038819665  

 

I sommerferien afholdt vi for 20. år i træk DBU’s Fodboldskole, hvilket vi (også) blev hædret for: 

https://www.facebook.com/FrederiksbergBoldklub1912/posts/10159086536069665  

 

Efter sommerpausen fik vi en kvindelig landsholdsspiller i FB: 

http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/fb-har-nu-faaet-en-landsholdsspiller/  

 

Skills-træning for U10 til U13 gik i luften i oktober måned: 

http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/fb-skills-gaar-i-luften/  

 

Mod slutningen af 2020 fik vi produceret vores egne FB-vine: 

http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/aarets-gaveide-fb-vine/  

 

 

Seniorafdelingen: 
 

Sportsligt – Senior: 
 

Året, eller rettere halvåret, eftersom forårets turneringsfodbold blev annulleret, bød som altid, på sportslige 

op- og nedture og sådan skal det da også gerne være, når man har med en fodboldklub med så mange se-

niorhold at gøre, som det er tilfældet i FB. 

 

I efterårssæsonen 2020 slog vi endnu engang vores egen uofficielle Danmarksrekord igen, i forhold til antal-

let af tilmeldte seniorhold på både 11-mands og 7-mandsfodbolden.  

 

Det kan være svært med så mange hold at danne sig et samlet overblik over vores seniorhold og deres 

præstationer. Vi har dog en skarp opdeling af den åbne og den lukkede afdeling.  

 

 

Åbne hold: 
 

Vores to 1. hold på henholdsvis herre- og damesiden havde et kalenderår, hvor de sportslige målsætninger 

trak i hver sin retning, i hvert fald frem mod sommerferien. Herrerne fik ikke præsteret det vi ved de kan, 

mens damerne til gengæld sikrede sig oprykning til næsthøjeste niveau i dansk kvindefodbold. Det var dog 

en oprykning der blot bød på et enkelt point.  

 

 

http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/emil-soerensen-prisen-uddelt-for-23-gang/
http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/fb-er-nu-danmarks-3-stoerste-fodboldklub/
https://www.facebook.com/FrederiksbergBoldklub1912/posts/10159014038819665
https://www.facebook.com/FrederiksbergBoldklub1912/posts/10159086536069665
http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/fb-har-nu-faaet-en-landsholdsspiller/
http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/fb-skills-gaar-i-luften/
http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/aarets-gaveide-fb-vine/
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1. Herresenior: 

Trænerteamet med cheftræner Frank Jensen, der i løbet af året blev gift og nu hedder Stahr til efternavn og  

assistenttræner Thomas Terkelsen, havde som alle øvrige hold, et udfordrende forår, hvor Københavnsseri-

en med undtagelse af oprykningspladsen, endte i en annullering. Der blev efter genåbningen, forsøgt at 

gennemføre en slags slutspil bestående af fem hold fra midteregionen af halvårsstillingen, hvilket betød at 

holdet som det eneste FB-hold, kom i kamp i foråret. Her afviklede man to ’ligegyldige’ kampe, mens de to 

resterende blev aflyst, grundet modstanderafbud samt en lang tur til Bornholm uden sportslig værdi.  

 

Efteråret forløb heldigvis nogenlunde da Københavnsserien tog hul på en ny sæson med et ekstra hold i 

rækken, grundet oprykninger fra Serie 1. Her lagde holdet forrygende fra land med hele 14 point i de første 

syv kampe, inden det desværre igen blev ’hverdag’, med blot et enkelt point i de sidste fire kampe, inden et 

nyt sænket forsamlingsforbud på maksimalt ti personer, satte en stopper for efterårets turnering med tre 

kampe tilbage, tre kampe der nu er overført til foråret, hvor der i skrivende stund venter ikke færre 17 kampe.  

 

Det gav i alt 15 point og mandskabet overvintrer dermed på en 8. plads ud af rækkens 15 hold.  

 

1. Damesenior: 

DS1 i 1. division kom ikke i aktion i foråret. Slutspillet, hvor FB startede ud med 0 overførte point fra efter-

årets 1. division, blev annulleret og dermed nulstillet forud for den nye sæson, hvilket med hånden på hjertet, 

nok reddede kvinderne fra en nedrykning i foråret.  

 

Trænerteamet blev justeret en smule i begyndelsen af året, da assistenttræner Alexander Olsson tog til en 

anden klub og ind kom i stedet en god gammel kending i form af den tidligere 1. Herresenior-angriber Mads 

Bæk Pedersen, der dermed fuldendte trænerteamet med cheftræner Kenneth Ellebjerg, målmandstræner 

Martin Horn Pedersen og holdleder Niels Kristian Smed.  

 

I den nye sæsons 1. division fik kvinderne gennemført otte kampe hvor det blev til i alt fire point, efter en 

enkelt sejr, en uafgjort og seks nederlag. Det medførte en placering som nummer fire ud af rækkens fem 

hold, hvilket betød at man overgik direkte til et nedrykningsgrundspil, hvor tre ud af seks kampe nåede at 

blive gennemført, inden den nye nedlukning, hvorfor de tre resterende kampe blev udsat til det kommende 

forår. De tre kampe endte i tre nederlag, hvilket betyder at FB er sidst forud for forårets kampe.  

 

2. Herresenior: 

Vores 2. Herresenior kom ikke i aktion i foråret.  

 

Hen over sommeren sagde vi farvel til cheftræner Peter Jensen, der afsluttede sin anden periode som 2. 

holds træner klubben. Der skal lyde en stor tak til Peter for mange års ihærdigt og flot arbejde med vores 2. 

hold. Den hidtidige assistenttræner Morten Sigaard blev forfremmet til cheftræner og ind kom en gammel 

kending i klubben, Shawn Kelly, som assistenttræner.  

 

Holdet endte som nummer seks i Serie 2 og fik spillet ni af de 11 planlagte kampe.  

 

Holdet besidder et ganske fint niveau og vi vurderer, at holdet har gode muligheder for at blande sig i top- og 

dermed oprykningsstriden her i det kommende forår.  

 

Der er en del unge spillere på holdet, der er fyldte med gå-på-mod og optimismen er ganske stor blandt bå-

de spillere og trænere.  
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3. Herresenior:  

Vores 3. Herresenior kom ikke i aktion i foråret. 

 

Trænerteamet bestod i foråret af cheftræner Mikkel Westermann, akkompagneret af assistenterne Simon 

Hansen og Thomas Røddik, der i fællesskab varetog både 3. og 4. Herresenior.  

 

Hen over sommeren stoppede de to assistenter og i stedet kom Michel Jørgensen og Mads Flindt Petersen 

til som nye assistenter.  

 

Klubbens målsætning i efteråret for 3. herresenior i Serie 4, var helt klart en oprykning til Serie 3 og det skete 

langt om længe, da holdet via 22 flotte point i ni ud af de ti gennemførte kampe, sikrede sig nok pointgen-

nemsnit til at man nu er at finde i Serie 3 her fra det kommende forår.   

 

4. Herresenior: 

Vores 4. Herresenior kom heller ikke i aktion i foråret.  

 

Holdet der træner med 3. Herresenior fik gennemført efteråret i Serie 5 med ni ud af de 11 planlagte kampe 

og endte midt i Serie 5-rækken.  

 

De to ovennævnte hold, der indgår i et fælles trænings- og kampmiljø, har i løbet af 2020 haft så stor med-

lemstilstrømning, at vi nu fra foråret 2021, udvider herreseniorafdelingen med endnu et hold, således at vi nu 

også kan mønstre et åbent 5. hold. Da et af vores lukkede hold med plads i Serie 4 har trukket sig, så får 

vores 4. Herresenior denne plads, således at vores åbne afdeling nu er repræsenteret i alle rækker med 

undtagelse af Serie 1.  

 

Vores åbne afdeling tæller dermed i alt seks tilmeldte 11-mandshold til den kommende forårssæson. 

 

Åbne hold fra 2021 ser således ud: 

• HS1 i Københavnsserien 

• HS2 i Serie 2 

• HS3 i Serie 3 

• HS4 i Serie 4 

• HS5 i Serie 5 

• DS1 i 1. Division 

Vi skal have endnu større fokus på den sportslige udvikling og vi er godt på vej. 

 

 

Lukkede hold: 

 

Også i den lukkede seniorafdeling har vi igennem 2020 udvidet betydeligt på antallet af hold og medlemmer. 

Vi er fortsat af den overbevisning, at ingen andre fodboldklubber i Danmark, slår os på antallet af lukkede 

voksenhold.  

 

Vores lukkede afdeling har til det kommende forår tilmeldt hele 45 hold på hhv. 11-mands og 7-mands siden. 
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Lukkede 11-mandshold for 2021 ser således ud: 

• HS10 i Serie 4 

• HS11 i Serie 3 

• HS12 i Serie 4 

• HS13 i Serie 5 

• HS14 i Serie 5 

• HS15 i Serie 3 

• HS16 i Serie 4 

• HS17 i Serie 3 

• HS18 i Serie 5 

• HS19 i Serie 3 

• HS20 i Serie 3 

• HS21 i Serie 4 

• HS22 i Serie 3 

• HS23 i Serie 4 

• HS24 i Serie 4 

• HS25 i Serie 5 

Ved samme tid sidste år, havde vi tilmeldt i alt 11 lukkede 11-mandshold. Dermed går vi ind til forårsturne-

ringen med fem nye hold, i og med at der nu er tilmeldt 16 hold.  

 

Lukkede 7-mandshold for 2021: 

 

På 7-mandssiden har vi til det kommende forår tilmeldt hele 29 hold. De dyster på alle niveauer fra Mester-

rækken, der er den øverste, til række 4, der er den laveste.  

 

Ved samme tid sidste år, havde vi tilmeldt i alt 31 lukkede 7-mandshold. Dermed går vi ind til forårsturnerin-

gen med en lille nedgang på to hold, men med tanke på flere 11-mandshold, så er det ikke noget der bekym-

rer os det mindste, i og med at nogle af disse 7-mandshold har valgt at overgå til 11-mandsfodbold.  

 

Det er en udfordrende opgave at administrere så mange hold. Men den lukkede afdeling danner samtidig 

også grobund for nogle utrolig gode udviklingsmuligheder på de åbne hold, så vi er rigtig glade for at huse så 

mange spillere og hold - også i 2021.  

 

 

Gammelmandsafdelingen: 
 

Vi har også Gammelmandsfodbold i FB. En afdeling der er status quo siden 2020.   

 

Til foråret har vi tilmeldte følgende: 

• M+32 hold 1 i række 2 (11-mands) 

• M+32 i Mesterrækken (7-mands) 

• M+32 i række 2 (7-mands) 

• M+50 i række 1 (11-mands) 
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Ungdomsafdelingen: 
 

Ungdomsudvalget: 
 

2020 var lig med det 5. år på ungdomsformandsposten for Max Wettendorff.  

 

Ungdomsudvalget bestod således i 2020 af: 

• Ungdomsformand: Max Wettendorff 

• Sportsligt udvalgsmedlem: Malte Meier Carlsen 

• Social Koordinator: Mai Hørmann Jensen 

• Ad hoc-opgaver: Hanne Kjærby 

• Materialer: Michael Søby  

Generelt var ungdomsarbejdet udfordret ligesom alt andet. Ungdomsudvalget nåede kun lige hjem fra årets 

første faste indslag, nemlig et weekendseminar nede i Store Heddinge, før landet blev lukket ned. 

 

Det betød desværre også at arbejdet var omtrent forspildt, da alt det der blev planlagt skulle ske i løbet af 

året, blev aflyst. 

 

De sædvanlige stormøder i form af Kick Off-møderne for hhv. børnetrænere og ungdomstrænere, blev ikke 

til noget. Det samme gjorde sig gældende med den årlige fællestur til Lions Cup i Kalundborg i Pinsen samt 

de efterhånden traditionelle Klubdage for børneafdelingens medlemmer og forældre. Heller ikke den faste 

julefrokost for alle vores trænere blev aktuel og som beskrevet længere oppe i denne beretning, blev årets 

FB Award også noget helt andet end det stort anlagte show der ellers var i støbeskeen. 

 

Det var således alene den sportslige del der kom i spil i løbet af 2020, hvor Mikael Bonde, Jørgen Søgaard, 

Jacob Christensen og Mike Kirkegaard Friang sammen med ungdomsformand Max Wettendorff fik holdt 

gang i B&U-afdelingen. 

 

Det sociale snit vi ellers er så glade for og stolte over, at vi kan bevare i så stor en klub som vores, blev des-

værre slet ikke muligt i det forgangne år. Enten blev tingene helt aflyst eller også blev den gennemført på en 

alternativ måde, hvilket vi naturligvis er helt enormt ærgerlige over. 

 

Vi håber dog så i stedet, at 2021 bliver året, hvor vi kan returnere med de sociale begivenheder og events, 

der dog lige nu i skrivende stund, desværre stadig har lange udsigter. 
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Fokusområder for 2021: 
 

Her i 2021 sætter vi endnu mere ind på især de sportslige områder og parametre.  

 

Vi har flere nye og spændende ting i støbeskeen og vores hovedfokusområder bliver følgende: 

 

➢ Ung-træner-uddannelse: Vi skulle i 2020 have haft kickoff på vores uddannelse for unge trænere, 

men grundet Covid-19 blev det desværre udskudt. Det betyder at vi nu i stedet her i 2021, kommer til 

at opretter et hold bestående af 14 til 20-årige ungdomsspillere, der skal igennem en intern uddan-

nelse med 10-12 moduler, før de sendes ud som trænere på vores børne- og yngre ungdomshold. 

Det er et storstilet projekt som vi glæder os rigtig meget til at løfte og til at få taget hul på. 

➢ Skillstræning: Som noget helt nyt oprettede vi oktober måned skills-træning for U10, U11, U12 og 

U13. Det blev en kæmpe succes og vi fik samtlige 48 pladser udsolgt på cirka 24 timer. Skills-

træningen fortsætter i 2021 og det er vores intention at brede det endnu mere ud, både hvad angår 

antal og årgange. 

➢ Målmandstræning: Endelig! Nu kommer vi langt om længe til at kunne tilbyde fast ugentlig mål-

mandstræning for alle vores målmænd på både 8-mands og 11-mandssiden. Vi har her fra starten af 

det nye år fået ansat en målmandstræner, således at der igen kan komme fokus på fodboldens uri-

aspost. 

➢ Kurser og uddannelse: Vi kommer i 2021 til at bruge endnu flere penge på uddannelse af vores 

trænere, så de kan have de helt rette forudsætninger for at træne vores mange børne- og ungdoms-

spillere. 

➢ Trænerrekruttering: Det er en vedvarende svær opgave hele tiden at finde (de rette) fodboldtræne-

re. Vi kommer derfor målrettet til at have større fokus på bedre og stærkere rekruttering af fodbold-

trænere. Vi er heldigvis endnu flere til at løfte opgaven nu end vi har været, så vi er yderst fortrøst-

ningsfulde. 

➢ U21-fodbold: Med et udspring fra vores ungdomsafdelings ældste årgange og for at sikre en så blid 

overgang til seniorfodbolden som muligt, har vi tilmeldt et U21-hold, der kan bestå af U16, U17 og 

U19 ungdomsspillere samt 1., 2. og 3. holdsspillere på seniorsiden der endnu ikke er fyldt 21 år. Til-

lige kan der benyttes et par spillere over 21 år. Vi har en masse unge gutter med højt niveau på 

tværs af de to afdelinger og vi ser U21-holdet som en stærk retning for at samle de skel der kan væ-

re mellem netop ungdoms- og seniorfodbold. 

➢ Pigefodbold: Det er et evigt fokusområde for os. Vi er som så mange andre enormt udfordret på pi-

gefodbolden, men vi vil arbejde stenhårdt også i det kommende år for bidrage til at forbedre pigefod-

boldens vilkår. 

➢ FB Award: Vi har hentet ny inspiration til hvordan vi bedst muligt kan afvikle et Awardshow og det 

bliver som altid afviklet den første lørdag i november måned, hvis ellers coronaen tillader det til den 

tid. 
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Sportsligt - Ungdom: 
  

11-mands ungdomshold: 

I afdelingen for 11-mandshold finder vi U14 til U19 - og for efterårets vedkommende betød det årgangene 

2002/2003, 2004, 2005, 2006 2007. 

  

På pigesiden blev 2020 noget af nedtur for at sige det rent ud. Vores U18 Pigehold var for få spillere til at 

kunne spille i kampe i efteråret og det lykkes ikke for os at fortsætte det ellers gode samarbejde der var sat 

op med vores naboer fra FA2000. 

 

På vores U16-Pigehold blev vi hårdt ramt af at mange piger drog på efterskole. Vi håbede at løsningen kun-

ne være hjælp og sammenlægning med vores U14-pigespillere, men de valgte desværre i stedet at skifte 

klub, hvorfor vi i efterårssæsonen ikke formåede at have nogen 11-mandshold tilmeldt til turneringen. 

 

Pigefodbolden er helt sikkert et område vi vedvarende forsøger på at forbedre, men vi er nok kommet til den 

erkendelse, at det skal bygges op nede fra de mindreårige årgange, før vi igen en dag skal mønstre 11-

mandsfodbold. 

 

På drengesiden har vi til gengæld virkelig dygtige fodboldhold under alle U-betegnelser, det være sig både 1. 

hold samt udviklingshold længere nede i rækkerne. Vi ser vores trænere arbejde både målrettet og seriøst 

med spillernes og holdenes udvikling og vi har efterhånden fået etableret en grobund for blandt klubbens 

ungdoms drengehold, at vi kan sætte endnu mere ind overfor dem rent sportsligt. 

 

Det havde den betydning, at vi havde et enkelt hold repræsenteret i fællesrækkerne kaldet Liga- eller Øst-

rækkerne, nemlig vores årgang 2005-drenge (U15 der blev til U16 efter sommerferien). Efterårets turnering 

betød også at vores U19 Drenge rykkede op til det kommende forårs Øst 2-række, efter suverænt at have 

vundet Mesterrækken. Der bliver for dem tale om et comeback, i og med at de tidigere har været repræsen-

teret i Øst 2. 

  

Liga- og Øst-rækkerne er det man kalder ’højt niveau’. Det er fællesturneringer mellem DBU Københavns og 

DBU Sjællands dygtigste ungdomshold på to niveauer. Nemlig Liga/Øst 1 og Øst 2. I U17 og U19 findes der 

dog både Liga- og Divisions-begreber, ligesom der på U16 er en Reserveholdsrække ovenover.  

  

Det er en flot anerkendelse af holdenes hårde arbejde, at der i det kommende forår er både U16 og U19 

repræsenteret i Fællesrækkerne. 

  

Det sportslige har over de seneste par år fyldt mere og mere for os, og vi kommer ikke udenom, at det har en 

betydning hvor vores hold er placeret. Derfor kommer vi også kun til at arbejde endnu mere målrettet med 

vores 1. hold fremadrettet. Vi har nu en målsætning om at alle vores årgange på drengesiden, skal være 

repræsenteret i fællesrækkerne senest fra foråret 2023. 

 

Når det så er nævnt, så er vi dog helt klart stadig af den opfattelse, at det ikke må fylde alt, hvilket det heller 

ikke kommer til at gøre. Vores udviklingshold vil fortsat have en lige så stor betydning og få lige så meget 

fokus. Når man ser på hvordan vi har oprustet med diverse fastansættelser i de senere år, så føler vi at vi 

står et godt sted, i forhold til at kunne sætte ressourcer ind både på udviklings- og breddeplan. 

 

FB skal altid være det fedeste sted for alle at spille ungdomsfodbold, men det udelukker ikke at der også 

sagtens kan sættes fokus ind på de sportslige resultater. Opfylder vi første del, så skal anden del nok også 

komme til at slå igennem. 
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Vores 11-mandshold er placeret således til foråret: 

 

• U19 Drenge 1 er placeret i Øst 2 

• U18 Piger bliver til et 7-mandshold 

• U17 Drenge 1 er placeret i Mesterrækken 

• U17 Drenge 2 er placeret i række 2 

• U16 Piger har vi desværre ikke i 2021 

• U16 Drenge 1 er placeret i Liga 2 

• U16 Drenge 2 er placeret i række 1 

• U15 Drenge 1 er placeret i række 1 

• U15 Drenge 2 er placeret i række 4 

• U14 Drenge 1 er placeret i Mesterrækken 

• U14 Drenge 2 er placeret i række 4 

• U14 Piger har vi desværre ikke i foråret 2021 

 

 

8-mands Ungdomshold: 

I afdelingen for 8-mandshold, finder vi U11 til U13 og for efterårets vedkommende betød det årgangene 

2008, 2009 og 2010. 

 

Her har vi ligeledes virkelig dygtige 1. hold, og også her har dygtige udviklingshold længere nede i rækkerne. 

 

Der er på disse årgange flere forældretrænere - men de er så engagerede og så orienteret i retning af udvik-

ling, at selvom vores overordnede politik egentlig er at vi ikke ønsker forældretrænere på vores niveaudelte 

årgange, ja så skal det ene bestemt ikke udelukke det andet.  

  

Fælles for turneringsstrukturen på 8-mands-delen er til det kommende forår, at hhv. Mesterrækken på U13 

og række 1 på U12 og U11, er øverste niveau. 

 

På pigesiden står vi ret stærkt, særligt hvis man sammenligner med vores 11-mands pigefodbold. På årgang 

2008, altså U13, har vi indgået et formaliseret klubsamarbejde med BK Hellas, hvilket betød at vi mod slut-

ningen af 2020 tog hul på et fælles træningsmiljø hvor pigerne trænede sammen en gang om ugen og i øv-

rigt med stor succes. Køreplanen er udformet således, at allerede fra april måned skal de to klubbers piger 

på denne årgang, træne sammen to gange om ugen og det hele vil forhåbentligvis munde ud i et 11-

mandshold på U14 efter sommerpausen. I den forbindelse vil vi gerne takke ungdomsledelsen i BK Hellas 

for at være samarbejdsvilje og udvise handleparathed. Vi håber at vi kan bygge på så det fremover kan blive 

aktuelt med øvrige pigeårgange. 

 

Vores årgang 2009 U12-piger har vokseværk. Der kommer hele tiden flere piger til og mange af dem er ove-

nikøbet ret så dygtige fodboldspillere. Årgangen har hele to hold tilmeldt i turneringen. 

 

Endelig er der vores U10/11-piger fra årgang 2010 og 2011, der er koblet sammen i et fælles miljø på tværs 

af de to årgange. Disse har ligeledes vokseværk og der er grobund for en vedvarende udvikling af pigerne, 

kombineret med at nye løbende kommer til og integreres ind på holdet.  
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Vores 8-mandshold er placeret således til foråret: 

 

• U13 Drenge 1 er placeret i Mesterrækken 

• U13 Drenge 2 er placeret i række 2 

• U13 Drenge 3 er placeret i række 3 

• U13 Piger er placeret i række 1 

• U12 Drenge 1 er placeret i række 2 

• U12 Drenge 2 er placeret i række 3 

• U12 Drenge 3 er placeret i række 3 

• U12 Drenge 4 er placeret i række 4 

• U12 Piger er placeret i række 1 og række 3 

• U11 Drenge 1 er placeret i række 1 

• U11 Drenge 2 er placeret i række 2 

• U11 Drenge 3 er placeret i række 3 

• U11 Drenge 4 er placeret i række 4 

• U11 Piger er placeret i række 1 

 

 

3- og 5-mands børnehold: 

I afdelingen for 3- og 5-mandshold, der er lig med vores børneafdeling, finder vi U5 til U10 og for efterårets 

vedkommende betød det årgangene 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. 

 

Her er årgang 2011 i færd med at overgå til ungdomsafdelingen, da de bliver inddelt på niveauer. De skal 

overgå til 8-mandsfodbold efter sommerpausen og årgangen ser helt utrolig stærk ud, så vi glæder os kun til 

at sætte endnu mere ind omkring dem. 

 

 

Tumlingebold: 

Tumlingebold fortsatte i 2020, men var i høj grad i løbet af året, udfordret af forsamlingsreglerne på en an-

den måde end den øvrige børne- og ungdomsfodbold, i og med at de to aktive Tumlingeårgange, træner i 

grupper af op mod 50 børn oh forældre ad gangen. 

  

Tumlingebold foregår stadig hver lørdag i tidsrummet mellem kl. 10 og 12, under kyndig ledelse og vejled-

ning af instruktør Mette Rosenkilde samt nogle få dygtige assistenter fra vores U18 Pigehold.   

  

I juni måned efter nedlukningen, sagde vi farvel til årgang 2016 der blev til U4, hvilket betød et velkommen til 

årgang 2018, således at Tumlingebolden aktuelt er for årgangene 2018 og 2017.  

 

Til foråret byder vi velkommen til børn født i 2019 og dermed overgår årgang 2017 så til børnefodbolden. 
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Projekter og tiltag: 
 

Sponsorområdet: 
 

Igen i 2020 og på trods af coronakrisens indtrædelse, valgte en del firmaer og virksomheder, at støtte op 

omkring FB. Det er vi enormt glade for. Typisk støtter de op med indkøb af kamptøj, altså specielle pakker 

udfærdiget til børne- ungdoms- eller seniorhold. Mod et sponsorat får man sit firmalogo på tøjet, ligesom 

man eksponeres på FB’s sociale medier.  

 

Listen over sponsorer der støttede op i 2020: 

  

- Rengøringsservice Danmark 

- Café Sokkelund  

- Café Phenix 

- Comadso A/S 

- LK Gulvservice 

- MENY Rungsted 

- Nordkranen A/S 

- BDO Danmark  

 

Der skal naturligvis lyde en stor tak til alle sponsorer. 

 

 

Klubhusudvidelsen:  
 

Morten Høgsdal, FB’s suppleant i bestyrelsen og projektleder på klubhusprojektet, beretter:   

 

Sikke et år – ligesom i resten af samfundet er FB’s verden også blevet vendt på hovedet. Året startede i nye 

rammer i det midlertidige klubhus – og det nåede at vise sit værd og dannede nogle gode muligheder for 

vores virke i de første par måneder af året. 

 

2020 har stået i først nedrivningens og derefter byggeriets tegn. Det har været spændende at kunne følge 

fremdriften på projektet fra første parket. Nedrivning af vores gamle klubhus gik meget hurtigt – og pludselig 

var der ikke noget klubhus længere!  

 

Derimod var nedrivning af første halvdel af plejehjemmet lidt mere udfordrende. Der blev fundet sundheds-

farlige materialer og det betød den første forsinkelse, men det var desværre ikke den eneste forsinkelse, der 

ramte byggeriet i løbet af året. Da entreprenøren gik i gang med at grave ud til den nye bygning, stødte de 

på et vandførende sandlag, som ikke var opdaget i de forberedende jordprøver. Det havde den konsekvens, 

at kælderkonstruktionen skulle laves om, hvilket både medførte en kraftig forsinkelse og en væsentlig fordy-

relse af det samlede projekt.  

 

Derfor er vores klubhus også blevet forsinket et godt stykke tid.  

 

Lige nu er planen, at vi kan flytte ind i vores nye klubhus i juni 2022.  
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Det glæder vi os selvfølgelig helt vildt meget til. Vi kan godt mærke at de nuværende midlertidige faciliteter vi 

bor i, er en ulempe for os. Pladsen er trang og den bliver kun endnu mere trang, når der på et tidspunkt rig-

tigt åbnes op igen efter Covid-19.  

 

FB er løbende involveret i byggeriet via byggemøder og styregruppemøder. Vi er rigtig glade for samarbejdet 

med Frederiksberg Kommune, som prioriterer vores fremtidige behov og samtidig involverer os i alle relevan-

te beslutninger.  

 

Ved årets start, var det vores intention at begynde arbejdet med den indvendige kommende indretning – 

lamper, møbler, farvevalg osv. Da Covid-19 ramte, besluttede vi dog at sætte arbejdet på pause, da mange 

af beslutningerne ville kræve workshops, afprøvning af møbler og lamper – det arbejde mener vi er absolut 

bedst når vi har mulighed for at sidde sammen. Vi håber at igangsætte dette arbejde så snart Covid-19 situa-

tionen tillader det. 

 

I skrivende stund er betonelementerne til både kælderen, stuen og 1. sal i vores nye klubhus, sat op – det 

giver allerede nu et godt indtryk af, hvor stort vores nye klubhus bliver.  

 

2021 bliver forhåbentligt et år, hvor arbejdet med klubhuset følger planen og hvor vi får mulighed for at være 

i dialog med alle vores medlemmer omkring indretningen af det nye klubhus.  

 

 

Fodbold Fitness for kvinder: 
 

Vi tilbyder stadig Fodbold Fitness for kvinder en enkelt gang om ugen, nemlig hver tirsdag på vores baner i 

tidsrummet fra kl. 17.45 til 19.00. Her møder der ugentlig mellem 12 og 18 kvinder frem i alle aldre og træ-

ner. Denne form for motionsfodbold er både sjov og anderledes og noget, der er kommet for at blive. Der er 

plads til alle slags kvinder og eneste regel er sådan set, at man netop er kvinde. 

 

 

Motionsfodbold for mænd: 
 

Når det har kunne lade sig gøre, har der også i 2020, hver mandag formiddag og onsdag eftermiddag, været 

fodbold for ældre mænd, der alle er ramt af diabetes type 2 eller hjertekarsygdomme. De har under kyndig 

ledelse af Henning Pryts, været samlet til træning på vores fodboldbaner for at dyrke motionsfodbold. 

  

Træningen sker i samarbejde med Diabetesforeningen og Hjerteforeningen på Frederiksberg - og der møder 

troligt 14-16 mænd op og hygger sig med masser af fodbold i en times tid. 

  

Motionsfodbold har gang på gang vist sig som et fantastisk værktøj i forebyggelsen og behandlingen af livs-

stilssygdomme, fordi det både er en effektiv og fastholdende motionsform. 

  

I FB er vi enormt stolte af at bidrage til sundhedsområdet på Frederiksberg. 
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Flygtningefodbold: 
 

Vores flygtningefodboldhold kaldet FB DFUNK IF, kom igennem deres femte år i FB-regi. De har troligt træ-

net hver onsdag året igennem, naturligvis med undtagelse af nedlukningsperioden, ligesom de endnu en-

gang også gennemførte deres 7-mands turneringsrække i efteråret. 

  

Det er et flygtningefodboldhold vi i begyndelsen af 2016 oprettede i samarbejde med Dansk Flygtninge-

hjælps Ungdom, i daglig tale blot DFUNK. 

  

Konceptet går ud på at tilbyde fodbold for flygtninge, men ikke for flygtninge alene. Hvis vi skal integrere 

disse flygtninge i det danske samfund, så kræver det, at vi involverer os selv. Derfor er holdet koblet sam-

men DFUNK’s frivillige danskere, der sammen med flygtningene indgår i fællesskab på dette fodboldhold. 

  

Der er gode økonomiske kræfter bag holdet i form af Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forenede 

Boligselskaber og Dansk Flygtningehjælps Ungdom. I fællesskab sørger disse parter for kontingentbetalin-

gen. 

  

FB faciliterer holdet, der indgår på lige fod med vores øvrige lukkede hold i seniorafdelingen. 

 

En virkelig solstrålehistorie for både FB og DFUNK om vellykket integration og et fast holdepunkt i de unge 

flygtninges liv. 

  

Vi glæder os over og til det fortsatte samarbejde med DFUNK IF-holdet, der her i 2021 også - med stor 

sandsynlighed - byder på det samme format, blot for kvindelige flygtninge og danske frivillige. 

 

 

Frederiksberg Fodboldskole: 
 

For første gang siden 2008, lykkedes det os ikke at afholde og gennemføre Frederiksberg Fodboldskole, 

grundet den stigende smitte i efteråret, hvor uge 42 og skolernes efterårsferie har for vane at danne ramme 

om skolen. Forsamlingsforbuddet samt risiko for smitte umuliggjorde desværre gennemførelsen, hvorfor det 

endte i en trist aflysning.  

 

Det var både vi og vores samarbejdspartnere fra Frederiksberg Kommunes Social- Sundheds- og Arbejds-

markedsområde (SSA), SSP og Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB) samt boligsociale områder 

omkring Lindevang/Solbjerghave/Flintholm, Danmarksgården, Stjernen og Søndermarken, enormt kede af.  

 

Vi håber på at vende stærkt tilbage her i 2021, hvis ellers forholdene tillader det.  
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Interne samarbejdspartnere: 
 

 

Havenisserne: 
 

Selvom vi nu midlertidigt er flyttet i et andet klubhus, hvor de fleste opgaver og reparationer varetages af 

selve totalentreprisen, så står vores Havenisser stadig til fuld disposition, når der er opgaver af større eller 

mindre karakter, der skal udføres.  

 

Vores gruppe af tidligere aktive FB’ere, nu typisk pensionerede stærke mænd, nyder stadig at tilbringe tid 

sammen og være fælles om en række opgaver, men det er klart at når vi det meste af året har danset med 

corona, så har de ikke mødtes særlig ofte. Vi har dog fået hjælp til både opsætning af vores Årets Fodbold-

klub-bannere på klubhusets side over mod Frederiksberg Hallerne, ligesom de har luet ukrudt omkring klub-

huset ved flere lejligheder. I februar måned samlede vi Havenisserne til en god frokost i de nye klublokaler, 

en rigtig hyggelig dag med røverhistorier og god mad.  

 

Endnu engang skal vi derfor sige dem en kæmpestor tak for indsatsen i det forgangne år. De har igen – og 

på trods af corona - ydet en uvurderlig indsats - og sørget for at vedligeholde rammerne for klubhuset.  

 

Som vi understregede, da de fik tildelt Emil Sørensen Prisen på generalforsamlingen, så har vi utrolig meget 

at takke disse gæve gutter for. De har så høj en alder, at de kan huske hvad det vil sige at være frivillig uden 

så meget som at få en krone for det.  

 

Stadionudvalget: 
 

Vores lille Stadionudvalg ydede også i 2020 en stor indsats for at gøre rammerne omkring klubbens 1. Her-

resenior hjemmekampe på Frederiksberg Stadion, så gode som overhovedet muligt. Det var dog alene i 

efterårssæsonen, at der var aktivitet, i og med at foråret blev annulleret.  

 

Vi er enormt glade for, at frivillige kræfter som Tom Knudsen og Henrik Noer sammen med deres team af 

’salgsassistenter’, skaber liv på stadion i forbindelse med hjemmekampene.  

 

Samtidig genererer udvalget et overskud, der blandt andet går direkte til 1. Herreseniors fællesspisninger og 

da vi i foråret, mens alt var lukket ned, kørte fiktive 1. holdskampe igennem med salg af øl, vand og grillpøl-

ser, var de så flinke at fordoble det beløb der var kommet ind på salget, hvilket betød 5.000 kroner ekstra i 

den kasse der skal afholde en sommerfest for vores 1. Herre- og 1. Dameseniorhold.  

 

Stadiongruppen ser gerne, at der kommer endnu flere mennesker på stadion, hvilket vi naturligvis støtter op 

om, så find derfor 1. Herreseniors kampprogram for foråret frem, så du ved hvornår du skal møde op! 
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FB Fonden: 
 

Vores mangeårige gode samarbejde med FB Fonden fortsatte naturligvis også i det forgangne år. 

 

Særligt samarbejdet om det kommende nye klubhus, hvor Fonden jo er en af Bygherrerne på projektet, har 

fungeret præcis som det skal. 

 

Mødeaktiviteten har været minimal, både med årsag i Covid-19, men også fordi det nye klubhus jo er i fuld 

gang med at blive opført, hvilket betyder at det ikke har været nødvendigt at mødes særlig ofte. Fonden har 

nemlig for nærværende, gjort sin del af arbejdet omkring det kommende nye klubhus, efter et par utrolig 

aktive år, hvor de også var vores udlejer i det gamle klubhus. 

  

I forbindelse med de ordinære bestyrelsesmøder i Fonden er FB repræsenteret ved Martin Busk, hvilket 

giver en naturlig og effektiv koordinering af vores fælles interesse i et veldrevet klubhus. 

  

Fondens bestyrelsesmedlemmer i 2020: 

  

Ivar Koed, formand 

Henrik Mentz, næstformand 

Annette Andersen 

John Eriksen 

Lars Espersen 

Erling Rask 

  

Forretningsfører har som i de seneste år, været Heidi Nielsen. 

  

En stor tak til Fonden for et velfungerende og stort samarbejde i 2020. Vi glæder os til sammen med dem at 

flytte ind i vores nye flotte store klubhus næste år på et tidspunkt. 

 

 

Eksterne samarbejdspartnere: 
 

Vi har enormt mange eksterne samarbejdspartnere, som vi på godt – og indimellem også ondt, skrevet i en 

kærlig tone, arbejder tæt sammen med.  

 

Vores vigtigste eksterne samarbejdspartnere er: 

 

• Frederiksberg Idræt (FIU), herunder: 

- FIU’s bestyrelse  

- FIU’s administration, herunder direktør Søren Burchall og de to Idrætskonsulenter  

- Frederiksberg Hallernes personale med halinspektør Jan Schlüter i spidsen 

- Frederiksberg Idrætspark med halinspektør Theis From Due Unold i spidsen   

- Fodboldudvalget, der tæller anlæggets fodboldklubber KB, VLI, FA2000 og CBS Sport  

- Brugergruppen på Jens Jessens Vej 

• OK Fonden ved Mikkel Jeppesen 

• Strunge Jensen A/S ved Jesper Strunge Jensen 

• Ingeborggårdens Plejehjem ved forstander Pia Morilla 
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• Frederiksberg Kommune, herunder: 

- Kultur & Fritidsforvaltningen ved Camilla Jarltoft og Jesper Kamstrup 

- By-, Kultur- og Miljøområdet ved Valdemar Liesk Hansen  

- Børne- og Ungeområdet 

- Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (SSA) 

• Adapteo Cramo A/S v. Projekt manager Henrik Knudsen 

• De boligsociale områder og medarbejdere på Frederiksberg 

• DBU, DBU’s lokalunioner, herunder særligt DBU Københavns administration, hvor der er solid ser-

vice fra især Martin Munk Nielsen, Brian Molberg, Kenneth Egeberg og Michael Nyegaard i turne-

ringsafdelingen, styret godt i land af Administrationschefen Jan Kristensen 

• Venskabs- samarbejds- og partnerklub, F.C. København 

• Intersport, herunder Intersport FRBC og ikke mindst Teamsport Chef Poul Valdbjørn  

• SELECT Sport A/S ved Klaus Rasmussen 

 

De forskellige medarbejdere blandt vores samarbejdspartnere, har altid en uvurderlig og kæmpestor betyd-

ning for os i dagligdagen og 2020 var ingen undtagelse på det område. Tværtimod blev mange af vores 

samarbejder styrket, fordi begge parter var udfordret i en ny tid med andre måder end de normale måder at 

gøre tingene på.  

 

 

Økonomien: 
 

FB har en ganske sund økonomi og en ansvarlig egenkapital.  

 

Vi har igennem coronaåret, ligesom Dansk Idræts-Forbund (DIF) og Dansk Boldspil-Union (DBU), betragtet 

kontingentet som et udtryk for en betaling for netop at være medlem, altså som en støtte - og ikke for en 

specifik ydelse.  

 

Det er grundlæggende forskellen på at betale for en ydelse hos en virksomhed og så at melde sig ind i en 

forening som vores og klubbens muligheder for at leve videre, ville være væsentlig truet, hvis de kontingent-

indtægter skulle misses og vi kun skulle have fået kontingentindtægter ind for en enkelt halvsæson.  

 

Dette har samtlige af vores mange medlemmer heldigvis haft en enorm stor forståelse for, hvilket vi naturlig-

vis har været lige så enormt glade for og taknemlig over.  

 

Årets resultat udviser et lille overskud på tkr. 25. 

 

Der har været indtægter på samlet set tkr. 3.445 og udgifter på tkr. 3.414.  

 

Egenkapitalen er den 31. december 2020 tkr. 1.094.  

 

Alt i alt et meget tilfredsstillende resultat.   

 

Under generalforsamlingen vil kasserer Jørgen Andersenen, redegøre nærmere for resultatopgørelsen og 

balancen for regnskabet.  
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Afslutning:  
 

I 2020 har der været et særligt fokus på følgende områder:  

 

1) At håndtere en stor klub i en svær corona-tid 

2) At starte flere nye hold op 

3) At fortsætte den sportslige udvikling på alle niveauer  

4) At tiltrække og at udvikle dygtige trænere 

5) At fastholde et højt niveau i alle de ydelser vi står for 

6) At fastholde en tæt økonomistyring 

 

Derudover konstaterer vi til stadighed, at de daglige driftsopgaver sammen med de mange projekter og ini-

tiativer FB involverer sig i, fylder meget. Det er forventeligt i en af Danmarks største fodboldklubber. Vi er, 

som Danmarks og Europas bedste, klar til at løfte – både på det sportslige og på det sociale område.  

 

Det lykkedes bestyrelsen at afvikle sin årlige strategiweekend. Her blev der arbejdet med udvalgte temaer 

som DBU’s stjernelicens, aflønning af ungdomstrænere og for fortsat styrkelse af administrationen. Det er 

vores oplevelse, at arbejdet med hele tiden at udvikle FB, understøttes på en god måde af de traditionsrige 

strategiweekender.  

 

Endelig blev der arbejdet med klubhusprojektet og de konkrete indretninger af rum, områder, café og lokaler. 

 

 

Medlemstal: 
 

Pr. den 31. december 2019 indberettede vi 2.009 medlemmer til Dansk Idræts-Forbund (DIF). Det var et nyt 

højdespring på medlemsfronten og det så kun ud til at blive udbygget da vi gik ind i 2020. 

 

Coronasituationen har dog gjort, at vi er gået ned på medlemstallet i det forgangne år. Der findes desværre, 

omend det er forståeligt, folk der er forsigtige med at melde sig ind og registrere et medlemskab når der har 

været så meget usikkerhed på om man kunne spille fodbold. Således indberettede vi en lille tilbagegang i 

forhold til 2019, da tallet her ved årsskiftet lød på 1.994 medlemmer. Med tanke på netop pandemien, så er 

det dog et meget tilfredsstillende tal, 

 

Vi vil dog fortsat arbejde på at tilbyde flere at spille fodbold i FB og vi forventer derfor, at medlemstallet igen 

vil stige det kommende års tid, om end vi så småt er ved at nå et helt naturligt sted, hvis vi også skal bevare 

kvaliteten i den sportslige udvikling og kunne tilbyde rammer der er acceptable for alle. 

  

På den offentliggjorte medlemsoversigt fra DBU København pr. 1. januar 2020 der bygger på tallene fra 

2019, var vi som nævnt 2.009 aktive medlemmer i FB, hvilket på det tidspunkt svarede til både Københavns 

og Danmarks 3. største klub ud af landets 1.586 registrerede fodboldklubber. 

 

I tillæg hertil skal lægges et større antal passive medlemmer.  
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Fokusområder 2021:  
 

Bestyrelsen har sat sig som mål, at vi fortsat skal vokse i både medlemstal (kvantitet) og i de ydelser vi leve-

rer (kvalitet). Konkret vil vi se nærmere på hvordan vi kan arbejde med eller omkring DBU stjerne-licens, 

hvordan vi kan understøtte en fortsat sportslig udvikling både for drenge og piger, hvordan vi kan rekruttere 

og aflønne trænere og hvordan FB bliver en mere digital klub – herunder muligheden for at tilbyde E-sport.  

 

Arbejdet med det nye og topmoderne klubhus fortsætter og vi kommer til at få stor fokus på at forberede 

indretningen af Danmarks måske nok smukkeste klubhus. Vi er allerede godt i gang og vi ser frem til de næ-

ste to års arbejde med at forberede det nye klubhus til vores mange medlemmer.  

 

På vores hjemmeside vil man snarest kunne finde vores nye årsplan med en lang række punkter som vi skal 

arbejde (videre) med og henimod, her i 2021.  

 

 

Afrunding: 
 

Vi skylder samtlige vores medlemmer, samtlige forældre til børne- og ungdomsmedlemmerne, samtlige vo-

res trænere og ledere, en kæmpestor tak. Tak for at bidrage og medvirke til, at vi som fodboldklub kom godt 

igennem 2020. Tak for den enorme opbakning vi mødte fra alle. 

 

Også en stor tak til alle der har stået helt fremme i den allerforreste frontlinje igennem 2020, så som vores 

ordensmagt, det sundhedsfaglige personale, pædagoger samt alle øvrige faggrupper der har været med til 

at sikre nogle af de kritiske funktioner i samfundet, der har forhindret, at Danmark gik helt i knæ på grund af 

coronasmitten. 

 

Flere vacciner mod Covid-19 er nu opfundet, godkendt, produceret og ankommet. Udrulningen er allerede 

begyndt og er i fuld gang. Alle landets plejehjemsbeboere har nu fået det første stik og i de kommende må-

neder følger alle os andre. 

 

Det giver os håb. Håb om at 2021 kan blive langt mere normalt end 2020. Godt nok er der nye mutationer af 

sygdommen i spil og godt nok er vi igen havnet i en lockdown, ligesom vi øjensynligt stadig har et par hårde 

måneder foran os.  

 

Men vi har fået tændt håbet. Et håb om at forårsturneringerne kan gennemføres. Et håb om at vi til sommer 

er tilbage ved en nogenlunde normal hverdag, hvor der spilles fodbold på livet løs og hvor den gul-sorte trøje 

eksponeres fra sin allerbedste side, af vores mange medlemmer. 

 

Alt i alt er FB en fantastisk klub, som til stadighed går en spændende fremtid i møde og hvor vi ikke stopper 

op og hviler os, blot fordi vi nu har certifikat på værende den bedste fodboldklub i både den danske hoved-

stad, i Danmark som helhed samt i hele Europa.  

 

Vi er en klub med styr på vores kerneydelser, og hvor nogle interessante langsigtede udviklingsspor er lagt i 

gode rammer.  
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Der skal generelt lyde en kæmpestor tak til bestyrelsesmedlemmerne og suppleanter, til administrationen og 

øvrige ansatte, til vores mange trænere, ledere, til vores sponsorer og samarbejdspartnere samt til alle vores 

medlemmer, for at tage del i og støtte kraftigt op om klubben, på trods af det underlige år vi har været igen-

nem.  

 

Som bemærket en del gange i beretningen, så er vi desværre endnu ikke ude på den anden side i forhold til 

Covid-19-situationen. Derfor bliver årets generalforsamling også anderledes end normalt.  

 

Den afholdes i år nemlig som en digital generalforsamling, hvor vi med en nødretsmæssig erklæring, mødes 

online mandag den 8. februar kl. 17.30.  

 

Her håber vi på, at rigtig mange medlemmer, måske endnu flere end når vi afholder fysisk generalforsamling, 

vil tilmelde sig hos administrationen på fb@frederiksberg-boldklub.dk senest fredag den 5. februar.  

 

 

Med ønsket om et rigtigt godt og smittefrit 2021.  

 

Bestyrelsen, Frederiksberg Boldklub 
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