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Fodboldafdelingen indkalder hermed til 
afdelingsmøde og præmieoverrækkelser 

 

Mandag den 9. november kl. 18.00 
i Viften, Rødovre – Rødovre Rådhusplads, Rødovre Parkvej 130 

(lige over for Rødovre Centret). 
 
 
Traditionen med stegt flæsk vil vi meget gerne videreføre, så derfor er vi i fuldt 
sving med at undersøge mulighederne for dette, der vil derfor komme mere info via 
de kommende Fodbold News og på hjemmesiden. 
 
 
Hver klub kan højst stille med to stemmeberettigede repræsentanter, men alle til aktiviteten 
hørende medlemmer er mødeberettigede. 
 
 
Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være afdelingsformanden skriftligt i hænde senest 4 
uger før mødet, dvs. mandag den 12. oktober. 
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Karantæner 2015 
Husk - der er altid minimum én spilledags karantæne! 

 

Række Forening Navn 
Antal 
dage 

Afsones 

Ligaen  Codan Jean Elmgren 2 Afvikles de to første kampe i 2016 

SM BK Masterclass Gustav Rubenkamp 2 22. sep mod Danica Pension og første kamp i 2016 

SA Tellabs IK Kim Kronborg 1 Afvikles i første kamp i 2016 
 

 
 

 
 

 
 

 

Herresenior Kvartfinaler 

32 Kløv kunst 44 03-sep 18:25 LIF (SC) Cocks & Cows (SJ) 2-3 

33 Kløv kunst 43 03-sep 19:20 KPMG Danmark (SB) EY 1 (MP) (Ligaen) 2-5 

34 Kløvermarken 56 03-sep 19:20 HH 82 (SG) FC Waterloose (SJ) 2-8 

35 Kløvermarken 55 03-sep 18:25 Joe & The Juice (SC) StamTree Rovers (SG) 6-7 

       

Herresenior Semifinaler 

36 Valby kunst 43 24-sep 18:25 StamTree Rovers (SG) Cocks & Cows (SJ)  

37 Valby kunst 43 24-sep 19:20 FC Waterloose (SJ) EY 1 (MP) (Ligaen)  

       

Oldboys/SuperOldBoys Kvartfinaler 

9 Valby kunst 43 17-sep 19:20 Brandvæsenet (SuperOldBoys) FC Keolis City (SuperOldB.) 1-2 

10 Valby kunst 43 17-sep 18:25 Søværnet IF (SuperOldBoys) LIF (OBB) 8-2 

11 Valby kunst 44 17-sep 18:25 Half Men Half Biscuits (OBA) 111 (OBSerien) 0-4 

12 Valby kunst 44 17-sep 19:20 Thomas Cook Airlines (OBSe.) Laybourn Sport (SuperOldB.) 2-1 

       

       

13 Valby kunst 44 24-sep 19:20 Thomas Cook Airlines (OBSe.) FC Keolis City (SuperOldB.)  

14 Valby kunst 44 24-sep 18:25 Søværnet IF (SuperOldBoys) 111 (OBSerien)  
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Så er årets udendørsturnering stort set slut – kun Masters og OBSerien mangler sidste runde, som 
afvikles på mandag, den 28. september og i begge rækker er det stadig åbent om, hvem som 
bliver mestre. 
 
I OBSerien har det gennem det meste af sæsonen været tæt mellem de forsvarende mestre fra 
Novo Nordisk, Thomas Cook og 111.  
Inden sidste runde er Novo Nordisk foran med 3 point foran både Thomas Cook og 111, og kan 
med blot uafgjort mod NETS, sikre sig sit tredje mesterskab på fire år. 
Thomas Cook og 111 mødes i en direkte duel, og kun en sejr til 111 kan fravriste Novo Nordisk 
mesterskabet, såfremt Novo Nordisk taber til NETS – dog er 111’s målscore pt. 14 mål dårligere. 
Thomas Cook er dårligst indbyrdes med Novo Nordisk og skal bruge en sejr, for at blive nr. to, da 
de også er dårligst indbyrdes mod 111. 
 
Hos de ældste - Masters - har Danske Bank de foregående tre år været meget suveræne, men i år 
har de fået kamp helt hen til sidste spillerunde. Selvom det er 43 år siden, at der sidste var 
sporvogne i København, så kører det i år for Sporvejene, som har fulgtes med Danske Bank helt 
frem til sidste runde, hvor de begge har 44 point efter 17 kampe. De har allerede mødt hinanden i 
de indbyrdes kampe, med Danske Bank som ”vinder” med en 3-1 sejr og 0-0 i den anden kamp. 
Dermed skal Danske Bank sætte point til, mens Sporvejene skal have flere point end Danske 
Bank. Danske Bank møder nr. tre DFDS mens Sporvejene møder Laybourn Sport. 
 
I Herresenior har kapløbet stået mellem 
Codan, Cosa Nostra og de forsvarende 
mestre fra EY. Codan og EY smed begge 
point lige før og efter ferien, mens Cosa 
Nostra forsatte med at høste sejre, og 
dermed også deres andet mesterskab – 
det første var i 2011, hvor de vandt The 
Double, ligesom EY gjorde det i 2014.   
 
 
 
 
 
 
 

 
SuperOldBoys har ligesom Herresenior, 
været et opgør mellem tre hold, nemlig de 
forsvarende mestre fra SAS, Laybourn 
Sport og FC Keolis City. Med tre nederlag i 
de fire første kampe, så det ellers ikke ud 
til, at SAS i år skulle være med fremme, 
men 15 sejre i 16 kampe gav dem 
andenpldasen, efter FC KEolis City, som i 
deres sidste kamp i den direkte duel om 
mesterskabet, besejrede Laybourn Sport 
med 3-2 efter at have været bagud 0-1. 
Dermed vandt FC Keolis City mesterskabet 
og Laybourn Sport måtte tage til takke med 
tredjepladsen.  
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Mix-rækken har hele vejen været et åbent 
opgør, da holdene indbyrdes hele tiden tog 
point fra hinanden, og på sidste spilledag, 
var det således at opgøret Nordea - Mærsk 
gjaldt mesterskabet, og Mærsk kunne nøjes 
med uafgjort, uafgjort ville samtidig betyde 
at IBBH kunne komme på andenpladsen, 
og efter en rolig 1. halvleg, gik det stærkt i 
de sidste minutter af 2. halvleg. Med 7 
minutter tilbage førte Mærsk 2-1. Men to 
advarsler og to scoringer til Nordea i de 
sidste 7 minutter, vendte kampen.  
Nordea kunne for andet år i træk tage titlen i 
Mix-rækken. Det skal nævnes, at det så vidt 
vi har kunnet læse os frem til, er første gang 
et hold bliver mestre med negativ målscore! 
 

Hos damerne var der spænding frem til de 
sidste runder, hvor både SAS, TONO og 
IBBH alle kunne vinde mesterskabet, og 
samtidig skulle de tre hold mødes 
indbyrdes i de sidste kampe. TONO 
spillede deres næstsidste kamp mod SAS, 
en kamp SAS vandt og dermed var der 
lagt op til en finale mod IBBH, og til trods 
for at SAS faktisk var godt spillende og 
havde mulighederne, så endte det med en 
sejr til IBBH, og dermed kunne IBBH for 
femte gang i træk, kalde sig mestre 
 
 
 
 

 
Superveteran skulle ligesom både 
SuperOldBoys og Mix, afgøres på sidste 
spilledag. Frem til sommerferien var hele 
fem hold med fremme: De forsvarende 
mestre Codan, SAS, TIK, Brandvæsenet 
og MAN B&W. Men de indbyrdes opgør 
efter ferien ”sorterede” SAS, Codan og 
TIK fra, og så stod MAN B&W og 
Brandvæsenet helt lige inden sidste 
spilledag. MAN B&W skulle have flere 
point end Brandvæsenet pga. de 
indbyrdes opgør. Det lykkedes desværre 
ikke da MAN B&W spillede 2-2 med 
Nordea mens Brandvæsenet vandt 4-2 
over Codan.   
 
 
 


