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Deadline for at flytte kampe i 2016, er den 18. august. Herefter vil det ikke være
muligt at flytte kampe længere.
De af jer som skal løbe DHL skal huske at planlægge allerede nu!

Karantæner
Antal
dage

Række

Forening

Navn

Karantæne mod

OBA

Anchersen IF

Youssef Andusson 5

31/5 FC BWV, 6/6 Zealand Pharma, 13/6 Miljø- og
Fødev.min., 20/6 Arriva IF og 15/8 Marius Pedersen

OBA

Anchersen IF

Aziz Guverciel

7

31/5 FC BWV, 6/6 Zealand Pharma, 13/6 Miljø- og
Fødev.min., 20/6 Arriva IF, 15/8 Marius Pedersen,
22/8 EEA og 31/8 HI

Nord
Natklub
Ligaen

Home
Bjerregaard &
Co

Anders Hinz-Berg

1

15/8 Cosa Nostra 1

Cock’s & Cows Cup
Herresenior 1/8-delsfinaler
32 Kløvermarken kunst 43

23-jun

18:40 Aktiv Service (7A-4)

EY 1 (P) (NNL)

0-4

33 Kløvermarken kunst 43

23-jun

17:45 Mærsk 1 (Div 1A)

Joe & The Juice (Div 1B)

3-0 vuk

34 Valby kunst 43

23-jun

17:45 Danske Spil (7A-2)

Cosa Nostra 1 (M) (NNL)

6-4

35 Kløvermarken kunst 44

23-jun

18:40 Topdanmark Sport (Div 1B)

LIF (Div 1B)

3-0 vuk

36 Kløvermarken kunst 44

23-jun

17:45 Cocks & Cows (Kval 4)

FCBhag (Kval 2)

3-0 vuk

37 Kløvermarken 55

23-jun

18:40 Omnicom media Gr. (Kval 3)

Justitsministeriets BK (Div 1B)

7-1

38 Valby kunst 43

23-jun

18:40 Le Fix FC (7A-3)

Nordea 1 (NNL)

4-1

39 Valby kunst 43

23-jun

19:35 THK Aut. El-install. (Kval 1)

Danica Pension (Kval 1)

1-2

Herresenior Kvartfinaler
40 Kløvermarken kunst 43

25-aug

17:45 Cocks & Cows (Kval 4)

Le Fix FC (7A-3)

41 Kløvermarken kunst 43

25-aug

19:35 Danica Pension (Kval 1)

Omnicom media Gr. (Kval 3)

42 Valby kunst 43

25-aug

18:40 Topdanmark Sport (Div 1B)

EY 1 (P) (NNL)

43 Kløvermarken kunst 43

25-aug

18:40 Danske Spil (7A-2)

Mærsk 1 (Div 1A)

Oldboys/SuperOldBoys Kvartfinaler
11 Kløvermarken kunst 44

25-aug

17:45 HI (SOB)

Fremad HK (OBA)

12 Kløvermarken kunst 44

25-aug

19:35 Keolis Stamholmen (SOB)

Anchersen IF (OBA)

13 Valby kunst 44

25-aug

18:40 Sopra Steria (OBL)

Thomas Cook Airlines (OBL)

14 Valby kunst 44

25-aug

19:35 Novo Biopharm (OBL) (P)

Danica Pension (OBL)
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Firmaidræt Open Fredericia 18.-19. juni 2016
Firmaidræt Open har efterhånden nået den rigtige størrelse, hvis man vil stå på et sted og overskue
alle kampene der bliver spillet. Det er nemlig noget af en nedgang fra de tidligere tiders DM
arrangementer og til det der sker i dag. Det må man så håbe at der bliver kigget på og gjort noget
ved, da det trods alt er sjovere at deltage til et stævne med mange hold. I år var der 18 hold fordelt på
4 kategorier, nemlig 7-mands Senior og SuperOldBoys og 5-mands Mix og Oldboys. Og naturligvis
var FSKBH repræsenteret, idet RKS og Thomas Cook var med i SuperOldBoys hvor der var 4 hold
der mødtes dobbelt, og Brandvæsenet var med i en 5 holds Oldboys pulje som også spillede dobbelt.
Så der var trods alt nogen der gerne tog turen til en hyggelig oplevelse.
RKS lagde ud mod Campione, og det gik sådan set også fint, selvom det endte med et nederlag på
1-2. Næste kamp var dog en tur i modvind, idet Novo Nordisk fra Kalundborg vandt første sæt 6-0.
Så var det noget bedre for Thomas Cook, der vandt første kamp over Novo Nordisk med 2-0, på en
stærk fornuftig defensiv taktik, frem for at være offensiv med risiko for blottelser i forsvaret. Næste
kamp var defensiven til gengæld så effektiv, at kampen mod Campione sluttede 0-0. Så da RKS og
Thomas Cook tørnede sammen i den sidste puljekamp, var det to hold der kendte hinanden godt i
forvejen, og der var ingen af holdene der var favorit i sådan en kamp. Der måtte også kæmpes
førend slutresultatet 3-0 til Thomas Cook var i hus. Så efter lørdagens kampe var det Thomas Cook
foran Novo Nordisk i toppen.
Brandvæsenet som spillede Oldboys stillede med et meget rutineret Oldboys hold, idet
aldersgrænsen jo er 32 år. Og den yngste på holdet var målmanden med næsten 51 år, og den
ældste var lige fyldt 60 år. Så rutine var der masser af, selvom det indimellem så ud som om der
næsten var for meget, med dumme boldtab til følge. Første kamp mod Arresthuset Aabenraa var en
meget lige kamp, som dog blev tabt med 2-4, grundet nogle småfejl som kostede dyrt. Næste kamp
mod De gule Engle fra Fredericia blev også tabt, og med cifrene 1-4 lignede det en stærkere
modstander. Men det var det bestemt ikke, da det igen var fejl fra egen side der gav nogle dumme
mål. Endnu et Fredericia stod man overfor i den næste kamp, og de lød unge spilleren fra Young
Boys. Men her var rutinen så på plads, og en sejr på 1-0 var aldrig i fare. Sidste kamp mod SKBG
Skibsbyggerne fra Helsingør blev til gengæld en over nakken af de store, idet det blev et nederlag på
hele 1-7. Så var det til gengæld også tid at slappe af for elle hold inden søndagens kampe skulle
sætte tingene på plads.
Det begyndte faktisk på samme måde for RKS, idet kampen mod Campione igen blev tabt med 1-2.
RKS tabte så også den næste kamp mod Novo Nordisk med 2-5, men her var der dog fremgang i
både forsvar og angreb i forhold til lørdagens kamp. Og det var også samme takter fra Thomas
Cook i deres første kamp søndag med Novo Nordisk, selvom der var noget mere spænding om
kampens resultat, hvilket sejren på 2-1 også vidner om. Så var det spændende om der var ændringer
i cifrene i kampen RKS - Thomas Cook. Det blev en kamp hvor der blev kæmpet hårdt, og der blev
ikke givet noget væk, i dette intense opgør, selvom det igen blev en sejr på 3-0 til Thomas Cook.
Dermed var Thomas Cook mestre med 16 point og 12-1 i målscore og et stort spring ned til anden
pladsen. Rigtig flot præstation og andet år i træk Thomas Cook vinder. Stort tillykke. RKS tabte alle
deres kampe. Og målscoren 4-21 vidner om at det gode humør og de mange kærlige kommentarer
der ryger igennem luften, bestemt er med til at holdet trods alt ikke på noget tidspunkt giver op.
I Oldboys skulle Brandvæsenet i kamp mod Arresthuset Aabenraa, og selvom der var føring to
gange i kampen, blev det til allersidst et nederlag på 2-3. Revanche var der til gengæld mod De gule
Engle, idet en sejr på 4-2 var alt for lille i forhold til spil og chancer. De unge drenge fra Young Boys
fik maksimalt ud af kampen, idet Brandvæsenet ikke formåede at få spillet til at fungere, og dermed
blev det pointdeling med resultatet 2-2. Sidste kamp med SKBG blev en lille smule bedre end dagen
før, idet nederlaget blev på 1-6. Men det blev dog til 7 point målscore 14-28, og en fjerde plads med
et spring op til den næste plads, og et endnu større spring ned til sidste pladsen.
Tak til alle tre hold for deres gode humør og dejlige indstilling til at tage med til Firmaidræt Open. Det
var der mange andre hold der kunne tage ved lære, og opleve en weekend væk hjemmefra, med
godt kammeratskab og fodbold.
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Brandvæsenet (Nr. 4 i 5-m Oldboys)

Thomas Cook (Vinder af 7-m SuperOldBoys)

RKS (Nr. 4 i SuperOldBoys)
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