
 

 

FODBOLD NEWS 40-15 
www.fkbufodbold.dk 

 
Torsdag den 1. oktober 2015 

Fodboldafdelingen under Firmaidræt StorKøbenhavn som er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund 
Knuthenborgvej 24  2500 Valby  33 22 44 44  info@fskbh.dk 

1 

 

 
 

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). 
 
 
Der vil som sædvane blive mulighed for at spise stegt flæsk med persillesovs og 
kartofler, samt en øl/vand, efter mødet, til kun kr. 80,- pr person. 
 

Tilmelding til spisning er bindende og skal ske senest mandag den 3. november til 
michael@fkbufodbold.dk  
 
Der er kun plads til 230 personer til spisning, og i så fald der ikke er plads nok til spisende 
deltagere, forbeholder Fodboldudvalget sig ret til at ændre i antallet af tilmeldte pr. forening, så alle 
kan deltage.  
 
 
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 

OBSerien 111 Quasim Mohammed 2 FA Sport Cup finalen 2015 og første kamp i 2016 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Herresenior semifinaler 

36 Valby kunst 43 24-sep 18:25 StamTree Rovers (SG) Cocks & Cows (SJ) 2-3 

37 Valby kunst 43 24-sep 19:20 FC Waterloose (SJ) EY 1 (MP) (Ligaen) 6-7 str 

       

Finale      

38 Kløverm kunst 9-okt 17:30 Cocks & Cows (SJ) EY 1 (MP) (Ligaen)  

 

Oldboys/SuperOldBoys semifinaler 

13 Valby kunst 44 24-sep 19:20 Thomas Cook Airlines (OBSe.) FC Keolis City (SuperOldB.) 6-4 efs. 

14 Valby kunst 44 24-sep 18:25 Søværnet IF (SuperOldBoys) 111 (OBSerien) 3-5 str 

       

Finale      

15 Kløverm kunst 9-okt 17:30 Thomas Cook Airlines (OBSe.) 111 (OBSerien)  
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Så er årets udendørsturnering stort set slut – Masters og OBSerien sluttede mandag aften sæsonen 
af, med at fordele mesterskaberne. 
 
Størst spænding var der i Masters, hvor Danske 
Bank og Sporvejene var á point inden sidste 
kamp. Sporvejene var foran mod Laybourn 
Sport mens Danske var bagud midt i første 
halvleg mod DFDS, men ved pausen stod det 1-
1 på begge baner. I anden halvleg bankede 
Sporvejene det ene mål ind efter det andet, og 
dermed skulle de håbe Danske Bank ville sætte 
point til, og det så også sådan ud, da de kom 
bagud 1-2. Dog fik de kæmpet sig tilbage og 
kom på 2-2 inden de i de sidste 7 minutter fik 
scoret yderligere to gange, og dermed kunne 
hjemføre mesterskabet for tredje år i træk. 
 
 

I OBSerien skulle Novo Nordisk blot bruge 1 
point mod NETS, og da de allerede efter få 
minutter kom foran på et straffespark, og hurtigt 
efter lavede endnu et mål, var mesterskabet 
placeret - kampen endte 9-0.  
Derfor hjalp det ikke meget at 111 vandt 3-2 
over Thomas Cook, i en kamp der bød på tre 
advarsler og et rødt kort – De to hold mødes 
igen i FA Sport Cup finalen næste fredag! 
 
 
 
 
 
 

 

Mandag den 21. september Damesenior FSKBH – Østerbro IF 3-3 
En helt ny modstander stod overfor FSKBH, da damerne bød op til kamp på Kløvermarken. Det var 
samtidig et meget ungt hold Østerbro stillede op med, så det var spændende om de "mere 
rutinerede damer" fra FSKBH kunne følge med når kampen virkelig spidsede til. Det begyndte i 
hvert fald lidt famlende for begge parter, men det var som om Østerbro var lidt mere farlige, og 
dermed også dem der kom frem til de mest åbne chancer. Men en godt spillende Lotte Dollas IKF i 
målet, tog godt for sig, og virkede meget overbevisende. Derfor var det også efter en redning, at 
bolden kom retur mod målet der overlistede og bragte Østerbro foran kort før pausen.  
Spændende var det så, hvordan det skulle gå i anden halvleg, idet alderen bestemt ikke var til 
FSKBH pigernes fordel. Men det skulle vise sig, at der var meget mere i vente end man umiddelbart 
skulle tro. For et hattrick af Birgit Frid bragte FSKBH i front med 3-1. Og så burde det være på rutine 
at den sejr blev kørt hjem. Men sådan skulle det ikke gå. For de godt kæmpende piger fra Østerbro 
gav ikke op, og inden kampen blev fløjtet af, havde de fået udlignet til 3-3.  
En spændende og til tider velspillet kamp, der dog bød på mere fight end poleret spil, endte således 
med pointdeling, hvilket der nok ikke kunne indvendes noget imod. Stor ros til de godt kæmpende 
piger fra FSKBH, der grundet sidste øjebliks afbud kun lige kunne stille op med 7 spillere. Så det var 
nogle trætte spillere der kunne sige tak for kampen, og måske på gensyn i 2016. 
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Firmaidræt Open i Rødovre  
 
Efter utallige gange igennem mange år at have taget turen til Jylland og Firmaidræt Open, og DM 
stævner, var det nu blevet tid til at København skulle være arrangør. Og derfor var alle sejl sat til, for 
at Firmaidræt StorKøbenhavn skulle være værter til fodbold i Espelunden i Rødovre. Det er i hvert 
fald mange år siden, at der har været hele 9 baner i brug for at afvikle fodboldturneringen, til disse 
stævner. Men det var hvad der var brug for, da weekenden 12.-13. september stod i Firmaidræt 
Opens tegn. 
 
Desværre viste vejret sig ikke fra den bedste side lørdag, idet det blæste en del, og stort set var 
overskyet hele lørdagen. Men det kunne dog ikke lægge en dæmper på andet end salget af øl og 
sodavand, som bestemt ikke indbød til hygge imellem kampene ved de opstillede borde/bænke. 
Men fodbold blev der spillet, og det var derfor stævnet var blevet til.  
Herresenior var efter afbud blevet til to puljer med 7 hold i den ene og 5 hold i den anden. I den 
ene pulje var det Nordea der var deltager fra FSKBH og i den anden var det FC Den Blå Planet. Og 
efter lørdagens kampe, var der stadig mulighed for at begge hold gik videre til semifinalen, men det 
var nogle meget tætte puljer. Nordea havde i deres kampe 8-0 over Odense Boldklub, 1-1 mod 
Høffner Revision, 0-1 mod De Blå Pandaer og 3-0 over Mønten. FC Den Blå Planet havde tabt 0-1 
til Portland og vundet 8-1 over Young Guns. 
Mix var også to puljer, med 6 hold i hver. I den ene deltog fra FSKBH IBBH og Danske Bank, og i 
den anden Mediq/IBBH. Danske Bank vandt 9-2 over De rød/gule Enker/Engle, 2-1 over IBBH og 3-
2 over HH Træ og Finer. IBBH havde udover nederlaget til Danske Bank vundet 9-0 over De 
rød/gule Enker/Engle. Mediq/IBBH spillede 3-3 mod Novo Nordisk Kalundborg, 12-2 over Holmerne 
og så tabt 6-8 til Young Fighters. Så alt kunne stadig ske når søndagens kampe skulle afvikles. 
SuperOldBoys var en enkelt pulje med 7 hold, hvoraf de 4 af dem var fra FSKBH, nemlig RKS 
(Rødovre Kommune), GR (Gentofte Rådhus), Københavns Brandvæsen og Laybourn Sport. RKS 
lagde ud med 1-0 over Knæskallerne, 3-1 over Apsi, 1-1 mod Novo Nordisk Kalundborg og 0-0 mod 
GR. Københavns Brandvæsen vandt 3-0 over Apsi, 0-0 mod GR og så 1-2 mod Laybourn Sport. 
Laybourn Sport lagde ud med at tabe den første kamp 0-2 mod Novo Nordisk Kalundborg. Så RKS 
stod stærkest før søndagen. 
Oldboys var også en enkelt pulje der efter afbud kun var 4 hold, hvoraf de tre af dem var fra 
FSKBH, nemlig Thomas Cook, Novo Nordisk og FIOV (Vridsløselille fængsel). Da der var afbud og 
et enkelt hold grundet skader ikke kunne spille søndag, blev puljen spillet færdig lørdag. Thomas 
Cook lagde ud med en 7-1 sejr over FIOV, 1-2 mod Novo Nordisk, 7-0 over Tækkerfirma Troels 
Due, 3-0 over FIOV (VUK), 3-0 over Tækkerfirma Troels Due (VUK), inden det i sidste kamp blev 3-
2 over Novo Nordisk Kalundborg efter en meget spændende kamp. Dermed sluttede begge hold på 
15 point og 24-5 i målscore. Og da de samtidig begge havde vundet med et enkelt mål over 
hinanden, så skulle der straffespark til inden det blev afgjort. Efter 3 spark havde begge hold brændt 
et spark, så der blev sparket videre, indtil Novo Nordisk brændte deres 6. spark, og dermed kunne 
Thomas Cook trække sig ud med en sejr på straffespark på 5-4, og dermed kalde sig mestre. FIOV 
udspillede hurtigt sin rolle, idet de vandt 4-2 over Tækkerfirma Troels Due, 1-4 til Novo Nordisk, 7-2 
over Tækkerfirma Troels Due og afbud til deres sidste to kampe. 
Damesenior var der 3 hold med i en pulje, hvoraf IBBH/Mediq var eneste hold fra FSKBH. 
Lørdagens kampe gav et nederlag på 0-3 til De Røde Enker og 1-0 over AKT Viby Sjælland.  
 
Søndag havde vinden lagt sig lidt, men til gengæld småregnede det så det meste af dagen. Så det 
bød ikke til fodbold, og der var også enkelte hold der valgte at blive væk. Men der var dog mange 
spændende kampe i vente, inden vinderne kunne kåres. 
Herresenior lagde Nordea ud med at vinde 1-0 over Skibsbyggerne og 3-0 (VUK) over Metroitten. 
Dermed var anden pladsen i puljen hjemme og man var klar til semifinalen. I den anden pulje kom 
FC Den Blå Planet ud for et nederlag på 0-3 mod puljevinderne fra Novo Nordisk Kalundborg, og 
derefter 3-0 (VUK) over Fede Troels og skinny Boys. Dermed blev det på indbyrdes opgør til en 
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anden plads i puljen og dermed semifinale. i Semifinalerne tabte Nordea til Novo Nordisk med 0-3 
og FC Den Blå Planet 0-4 til Høffner Revision. Dermed var finalen uden deltagelse af FSKBH. Men 
en spændende og velspillet finale blev det til, hvor Høffner Revision kom foran med 1-0 men 
alligevel måtte bøje sig for Novo Nordisk Kalundborg der fik kæmpet sig til en sejr på 2-1. 
Mix bød søndagens kampe på IBBH sejr på 3-0 over HH Træ og Finer og 6-0 over Munkegård 
Mayhem. Det var lig med andenpladsen i puljen, der dog blev vundet af Danske Bank, der knebent 
vandt med 3-2 over Munkegård Mayhem. I den anden pulje vandt Mediq/IBBH 8-0 over Team Einar 
og 6-1 over Sigrid og Co. Det gav en delt anden plads, men på bedre målscore gik man videre til 
semifinalen. Her ventede Danske Bank, og det blev en knusende sejr til Danske Bank på 10-0- I 
den anden semifinale tabte IBBH med 3-4 til Young Fighters efter en jævnbyrdig kamp. Dermed 
skulle Danske Bank så møde Young Fighters i finalen. Og det blev en noget underlig kamp, idet 
Danske Bank ikke rigtigt kunne komme til den sidste rigtige aflevering eller det helt præcise skud på 
mål. Derfor stod det 0-0 ved pausen. Men så i anden halvleg blev der rettet op på alle de ting der 
manglede i første halvleg. Og da dommeren fløjtede af stor der 10-0 til Danske Bank, hvilket 
bestemt også var fuldt fortjent. Dermed endnu et mesterskab til FSKBH.  
SuperOldBoys blev desværre en rodet forestilling idet både Knæskallerne og Apsi ikke mødte op, 
og dermed blev kun 4 ud af 9 kampe afviklet. Laybourn Sport vandt 3-0 over Knæskallerne (VUK), 
3-0 over Apsi (VUK) og 3-0 over RKS. Københavns Brandvæsen tabte 2-3 til Novo Nordisk 
Kalundborg, vandt så 4-2 over RKS og 3-0 over Knæskallerne (VUK). GR vandt 3-0 over Apsi 
(VUK), 3-0 over Knæskallerne (VUK) og tabte så 0-1 til Novo Nordisk. Dermed røg RKS fra 
lørdagens første plads ned på 5. pladsen med 8 point, Københavns Brandvæsen tog 4. pladsen 
med 10 point, GR tog 3. pladsen med 1 point, Laybourn Sport 2. pladsen med 12 point, og dermed 
blev den samlede vinder med 13 point Novo Nordisk Kalundborg. Mange spændende og lige kampe 
gjorde sit til at puljen først blev afgjort i sidste kamp. 
Damesenior Her vandt IBBH/Mediq deres første kamp med 1-0 over AKT Viby Sjælland, og 
dermed skulle de så i deres sidste kamp vinde med 4 overskydende mål mod De Røde Enker, for at 
slutte bedst indbyrdes. Men det lykkedes ikke, idet kampen sluttede 0-0, og dermed kunne De Røde 
Enker kalde sig mestre foran IBBH/Mediq.  
 
Dermed kunne der pakkes sammen efter en kølig, blæsende og regnvåd weekend i Rødovre. Ikke 
det vejr alle havde håbet på, nu hvor Firmaidræt StorKøbenhavn havde budt op til en forrygende 
fodbold weekend. Men vejrguderne var ikke med os, på trods af stor opbakning fra holdenes side 
om lørdagen. Søndag stod desværre i afbuddenes tegn, og det skæmmede desværre i nogle af 
rækkerne. Tak til dem der deltog og var med til at gøre dette arrangement muligt. 
 

Vinder Damesenior: De Røde Enker (Fredericia) Vinder Mix: Danske Bank (FSKBH) 



 

 

FODBOLD NEWS 40-15 
www.fkbufodbold.dk 

 
Torsdag den 1. oktober 2015 

Fodboldafdelingen under Firmaidræt StorKøbenhavn som er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund 
Knuthenborgvej 24  2500 Valby  33 22 44 44  info@fskbh.dk 

6 

 

Vinder Herresenior: Novo Nordisk (Kalundborg) Vinder Oldboys: Thomas Cook (FSKBH) 

Vinder SuperOldBoys: Novo Nordisk (Kalundborg) 

 

 


