
Fodboldafdelingens beretning 2017 
 
 
For et lille års tid siden, begyndte DBU København i medierne at fremføre en form for kampagne for at ”få fat” i 
nogle af de baner vi i Firmaidræt StorKøbenhavn (FSKBH) råder over på Kløvermarken og i Valby.  
Deres helt klare postulat var, at firmaidrætten fratog børn og unge primetime-tider, hvilket betyder, at børn og 
unge ikke havde adgang til fodboldbaner mellem kl. 16-20 som Folkeoplysningsloven foreskriver de har 
”førsteret” til. 
I begyndelsen lod vi os ikke gå på af disse tiltag fra DBU København, men da vi nåede slutningen af januar i 
år, kontaktede P4 København så Dansk Firmaidrætsforbunds Direktør for Kommunikation og Marketing Søren 
Willeberg, da DBU København nu igen ”angreb” FSKBH. Det endte med, at Fodboldafdelingens formand – 
Michael Kofoed – måtte stille op kl. 6 om morgenen til et live interview i radioen. Sammen med Søren 
Willeberg havde vi forinden lave en oplæg som bevidst ikke angreb DBU København den anden vej - for vi 
havde selvfølgelig fundet flere faktuelle fejl i DBU Københavns til dels udokumenterede påstande og 
informationer – da det med at kaste med mudder nu en gang ikke fører til så meget. Dog påpegede vi, at der 
for Valbys vedkommende tilbage i begyndelsen af 2016, havde været et seminar, hvor bl.a. DBU København 
samt resten af klubberne der hører hjemme i Valby, deltog. Det var et seminar der skulle fastlægge, om der 
var nogen klubber som manglede tider, og det endelige resultat blev, at alle havde det som de havde brug for 
– også til børn og unge.  
Læg til dette, at der på det årlige banefordelingsmøde i december 2016 fra Prismen/Amager Kultur (de står 
med ansvaret for bl.a. Kløvermarken) blev slået fast, at der er masser af ledige baner på Kløvermarken, til 
trods for at DBU København på selvsamme møde, igen forsøgte at fremføre firmaidrætten som de slemme 
drenge, der tager fra de små.  
I samme udsendelse blev DBU Københavns formand Henrik Ravnild og Boldklubben Skjolds formand Jan 
Sørensen også interviewet, og det sjove eller groteske - alt efter hvordan man vælger at se på det – var, at BK 
Skjold fortalte at de manglede baner i Fælledparken og Ryparken, men at det jo ikke lige var dér, hvor 
firmaidrætten spiller….. 
Efter vores five minutes of fame i radioen, tænkte vi at nu, var der ligesom lagt låg på…Indtil vi var godt i gang 
med sommerferien: Hér dukkede der pludselig en mail op fra Folkeoplysnings Udvalget (FOU) i Københavns 
Kommune, hvori DBU København (meget firkantet) i et 3 sider langt brev, nu via FOU ville have frataget baner 
fra FSKBH. Deres argumenter var stadig at der blev taget tid fra børn og unge – til trods for at DBU 
København ikke kunne dokumentere dette, og at der ligeledes ikke var mangel på baner. Dertil kom der nu 
mere tryk på, at der var hold uden for Københavns Kommune som havde ”hjemmebane”, hvilket DBU 
København mente var årsagen til at børn og unge ingen baner havde til rådighed. 
Igen måtte vi så til tasterne og lave et høringssvar, hvori vi kunne skyde DBU Københavns postulater ned: 
DBU har selv klubber med kun voksne, som har primetime tider på Kløvermarken og er dermed selv med til at 
”fratage” baner for børn og unge. Ydermere skyder DBU København med påstand om, at de har kampe som 
første spilles sent om aftenen. Igen måtte vi tilbagevise, at dette er firmaidrættens skyld, da dette også 
forekommer både i Vanløse, på Frederiksberg og i Fælledparken – alle steder hvor firmaidrætten ikke spiller. 
Udover dette, havde DBU København også faktuelt forkert påpeget, at eksempelvis DR lå i Lyngby, TV 2 på 
Frederiksberg (TV 2 ligger i Sydhavnen, TV 2 Lorry hører til på Frederiksberg.) og en række andre hold, som 
de ikke mente, var firmaer (Telefonen (YouSee), HI (klub for ansatte under DSB, Metro, BaneDanmark etc.) 
og HK (fagforening).  
Dog anerkendte vi, at der kunne være enkelte hold, som har spillet enkelte kampe på banerne. 
FOU behandlede vores høringssvar i begyndelsen af september, og har meddelt DBU København, at FOU 
ikke gør mere i denne sag. Til dette har DBU København så meddelt, at det nu handler om principper og 
formentlig er de ikke færdige med at forsøge at fravriste firmaidrætten baner.  
Vi ser nu frem til, at deres kommende argumenter bliver, hvilke tøj- og støvlemærker, man må spille i på 
anlæggene, nu man har forsøgt at bruge saglige argumenter, som ikke var gangbare. 
 
 

Opførsel i kampene 
 
Vi må desværre konstatere, at der er enkelte hold, som har svært ved at opføre sig som fodboldspillere, men 
nærmere opfører sig som fodboldspoilere. Fodboldudvalget har i år modtaget indberetninger fra flere kampe, 
hvor det desværre har nødvendigt for dommeren at afbryde kampen. Når Fodboldudvalget modtager en sådan 
indberetning fra en dommer (eller fra et hold for den sags skyld), så er vi ude og se på det/de pågældende 
hold – og af gode grunde er det ikke noget vi reklamerer med på forhånd. Et enkelt hold valgte et par dage 
efter deres opførsel, at trække deres hold, mens vi har været ude og kigge på et par andre hold, hvor vi dog 
ikke har kunnet konstatere at de respektive hold har opført sig på en måde som absolut ikke hører hjemme 
hér. Dette kan der være flere årsager til, og Fodboldudvalget skal kraftigt opfordre til at ALLE opfører sig 
fornuftigt på banerne, og er en holdkammerat på vej til at begå en dumhed, så hjælper resten af holdet ham til 
fornuft. 
 
 
 



Jule Five-a-side 2016 
 
Den 12 udgave i nyere tid, blev i Herreseniorrækken vundet af De 5 Stjerner som i finalen vandt over 
Sundhedsdoktor 2.. ”Kombirækken”, hvor hold der enten har minimum én pige på banen eller hele holdet er 
over 38 år, blev vundet af Thomas Cook for tredje år i træk, da de i finalen besejrede Dinjul.dk.  
I alt 22 hold mødte op, mens der var et enkelt hold der udeblev.  
Jule Five-a-side spilles 5 mod 5 på tværs af en 7-mands kunstgræsbane. 
 
Pt. er tilmeldingerne i gang til årets stævne, som afvikles lørdag den 25. november, hvor deadline er fredag 
den 10. november, og foreløbig 10 hold har tilmeldt sig dysten om bl.a. ænder og vin, i hhv. Herresenior og 
Mix/SOB.  
Det er i øvrigt i 2017 nøjagtig 80 år siden, at det første Five-a-side blev afholdt!  
 

 
Julestævne 2016 – Francis Pony Christmas Cup 
 
Det årlige Julestævne bliver ved med at vokse – Da vi afholdt det første stævne i 2010 var der 10 hold med, 
og i syvende udgave i december 2016, var der 56 hold tilmeldt, og kun et enkelt hold meldte afbud. 
Julestævnet blev vundet af hhv. FC momondo 1 (Herresenior), FK Badebold (Damesenior), Mærsk IF 2 (Mix) 
og Dinjul.dk (SOB).  
 
Julestævnet afvikles i Rødovre Hallen, og vi har igen år tre baner til rådighed – samtidig har vi også i år 
håndbold med på programmet, så der er rigeligt med plads til alle der har lyst til at komme ud og spille lidt, i 
nogle timer, og man kan sagtens deltage i flere kategorier, eks.vis Damesenior og Mix. 
Julestævnet er ment som et hyggetiltag, hvor det sociale og julestemningen er i centrum, dertil krydret med lidt 
småpræmier undervejs og selvfølgelig præmier til de bedste hold.  
I skrivende stund er 13 hold tilmeldt – deadline for tilmelding er den 24. november. 
 
 

Indendørsturneringen 2017 
 
Som i 2016, blev indendørsstævnerne afholdt som enkeltdagsstævner, og i alt deltog 86 hold, i Herresenior, 
Damesenior, Mix, Oldboys og SuperOldBoys. 
Samlet var 56 forskellige hold med i turneringen, og mange deltog mere end én gang. 

 
 
Udendørsturneringen 2017 
 
Herresenior 
I alt 124 hold deltog i årets turnering – det samme antal som i 2016 - hvor igen i år lykkedes det at lave to 
ekstra rækker. 
Vinder af Francis Pony Ligaen blev EY 1 for tredje gang på fire år, oprykkerne fra Posten IF Kbh. kom på 
andenpladsen og Cosa Nostra på trediepladsen.  
Afbudsprocenten falder fortsat i herreseniorrækkerne: 22,97% mod 23,5% i 2016 og 27,8% i 2015. 
 
Oldboys 
Desværre fortsætter nedgangen af antal hold i Oldboys. 18 hold mod 22 i 2016. Dog var der igen i år 
spænding til det sidste, hvor Novo Biopharm vandt deres første mesterskab, foran Thomas Cook Airlines og 
med de sidste tre års mestre fra Novo Nordisk på tredjepladsen.  
I Oldboys faldt antallet af aflyste kampe fra 23,7% i 2016 til 16,3 % i år. 
  
SuperOldBoys 
For andet år i træk, fløj SAS direkte til tops - i år foran Brandvæsenet og DRFB.  
Antallet af afbud steg en smule, fra 9,7% i 2016 til 15,6% i år. 
 
Superveteran 
I år blev spændingen i Superveteran intakt helt hen til sidste kamp, hvor Brandvæsenet i en direkte duel med 
SAS om mesterskabet, vandt og dermed sikrede sig mesterskabet for tredje år i træk, i år foran SAS og med 
Codan som nr. 3.  
Afbuddene er faldet igen i år - fra 5,6 sidste år, til 4,8% i år!  
 
Masters 
Også i Masters var der tale om en direkte finale i den sidste kamp, da LIF som havde ført fra første rude, tog 
imod Danske Bank. Det endte med sejr til Danske Bank, og for sjette sæson i træk løb Danske Bank med 
mesterskabet, igen år foran LIF og DFDS.  
Afbuddene er også faldet hér: Fra 22,2% i 2016 til 14,3%. 



Mix 
I Mix har vi været lidt ramt af at kun ganske få hold spiller med – De som spiller med får dog rigeligt med 
kampe. Sidste års mestre fra TONO lå i lang tid til at genvinde mesterskabet, men i næstsidste runde 
overhalede Mærsk IF dem, og Mærsk IF vandt dermed deres første mesterskab i FSKBH-regi. TONO blev nr. 
2 og IBBH nr. 3. 
 
 
Følgende foreninger vandt de respektive kategorier i udendørsturneringen: 
Herresenior: EY 1 
Oldboys: Novo Biopharm 
SuperOldBoys: SAS 
Superveteran: Brandvæsenet 
Masters: Danske Bank 
Mix: Mærsk IF 
 
Cock’s & Cows Cup finalerne den 22. september 2017 
Herresenior: EY 1 (Francis Pony Ligaen) – EDC Poul Erik Bach (Div 1A) 2-1 
Oldboys: Novo Biopharma (Oldboys Ligaen) – Half Men Half Biscuit (Oldboys Ligaen) 5-1 

 
 
Planlægning og information 

 
Ifm. planlægningen af udendørsturneringen, er der altid en del hold, som har ønsker om f.eks. spilletid og 
ugedag. Alt dette bliver mere eller mindre opfyldt 99 %, vi kan dog ikke garantere at alle ønsker opfyldes, men 
det vil altid være således, at det sker i de kampe, hvor man står som ”hjemmehold” eller tilsvarende til 
minimum halvdelen af kampene i en sæson. Det skyldes at spilletider og ugedage for de enkelte hold samt 
banekapacitet, solnedgang i efteråret og tilgængelighed alt sammen skal gå op i en større enhed. 
Fodboldudvalget tjekker ikke om Hansi Hinterseer eller andre afholder koncerter, datoer for festivaler, 
europæisk fodbold, topopgør i Tippeligaen eller premiere på en film, når turneringen planlægges. Hvis en eller 
flere spillere hellere vil bruge deres aften på andet end det man må formode de har sagt ja til, må det helt klart 
være en drøftelse internt på holdet og ikke noget som Fodboldudvalget skal tage stilling til!  
Vi får også henvendelser på, om vi ikke kan undgå at spille op til helligdage. Det kan vi sagtens, så ryger der 7 
dage ifm. Påske, 1 dag før Kr. Himmelfart, 1 før Bededag, 1 ved 1. maj, 1 ved Grundlovsdag – det er 11 dage, 
dvs. sammenlagt tre uger mindre at spille kampe i, da vi kun spiller fire dage om ugen. Hertil skal holdene så 
huske, at det bliver endnu sværere at flytte kampe. 
De første runder blev offentliggjort den 1. marts, og den 5. april modtager vi henvendelse om, at der er hold 
som ikke kan spille ugen efter pga. påsken! Det er møg irriterende, at vi skal sidde og bruge tid på at flytte 
kampe – At man ikke kan stille hold pga. nogle spillere vælger at tage på ferie, er IKKE en særlig begrundelse! 
 
Fodboldudvalget bruger en del unødig tid, på at svare på henvendelser fra hold, som eksempelvis skriver til en 
rækkeleder at de melder afbud, hvorefter vi – når vi som regel først ser mailen om aftenen, og kampen skulle 
have været spillet - kan skrive tilbage, at afbud sendes til afbudsmailen, som alle også har modtaget info om, 
ligesom det står i det trykte program og på hjemmesiden. 
Enkelte glemmer også at kontakte modstanderen ifm. flytning af en kamp, eller glemmer at medsende 
accepten fra modstanderen, og også hér bruger vi unødig tid på at skrive frem og tilbage. 
Nu skal det ikke lyde som om, Fodboldudvalget ikke vil tage sig af jeres henvendelser, men hvis vi kunne 
bruge tiden på det nødvendige og på de ting der haster, ville det være lidt nemmere – og den tid mange 
bruger på at kontakte os, kunne være brugt på selv at finde informationerne eller have gjort det korrekt første 
gang, så der også i den ene af pipelinen undgås at bruge unødig tid, og irritation over, at Fodboldudvalget ikke 
bare gør det for dem. 
 
Fodboldudvalget er alle frivillige, og vi gør tingene så hurtigt vi kan og informerer jer lige så hurtigt vi kan. Dog 
kan vi ikke informere om noget vi ikke har kendskab til eller som ikke er blevet bekræftet. Et hold i Kval 1 
havde skrevet til os omkring en afbrudt kamp (som de var årsag til blev stoppet) som viste sig at ligge 2½ 
måned tilbage i turneringen – og ydermere havde holdet spillet kampe siden den pågældende kamp. Vi 
efterspurgte om info m.m. men fik ikke noget svar, og vi rykkede endda et par gange og huskede dem på, at 
kontakte deres kommende modstandere. Da så den kommende modstanderne skrev en mindre pæn mail til 
os, måtte vi prøve at forklare, at vi ikke havde noget info omkring det pågældende hold, som efter sigende 
skulle have trukket sig. Den bekræftelse fik vi først 9 dage efter de skulle have spillet! Det er selvfølgelig 

Statistik 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Antal hold 173 179 202 203 230 243 269 

Afbud  20,43 % 22,44 % 24,52 % 23,30 % 24,94 % 24,45 % 24,90 % 

Udeblivelser 14 11 14 11 15 17 19 

Udgåede hold 17 13 19 12 26 27 38 

Udvisninger 34 33 41 24 30 26 20 



møgirriterende at stille op til kamp, for så at finde ud af at modstanderen ikke dukker op. Men Fodboldudvalget 
kan ikke være ansvarlige for, om et hold dukker op - vi må håbe på det bedste i alle, og at der trods alt er lidt 
respekt omkring hinanden, og at man som det mindste kontakter modstanderen hvis man ikke kan stille hold, 
og ikke bare bliver væk. 
 
Det lader til at mange kun vil ud med frustrationerne i løbet af sæsonen og det er som sådan også ok.. Men for 
Fodboldudvalget er det ligeså frustrerende at høre og læse om dette rigtig mange gange, for når så vi kommer 
til afdelingsmødet, så vælger mange blot at blive væk, ingen kommer med forslag til, hvordan vi eks.vis kan 
løse problematikken med de mange afbud. Der er nu engang således, at det er på afdelingsmødet, at 
foreningerne kan komme til orde og frembringe idéer. Hvis dette ikke sker, er det svært for os, at tage de 
mange mails og kommentarer til efterretning, når de respektive så vælger ikke at møde op, eller komme med 
forslag. 
 
 

Firmaidræt Open i Ringkøbing 2017 
 
Lad det være sagt (eller skrevet, om man vil) med det samme: Vi har ikke set en lignende måde at arrangere 
en fodboldturnering på før. Vi er sikre på at det er ment i den bedste ånd, men en turnering som ingen kunne 
finde ud af, hvordan egentlig hang sammen når man så på planlægningen, hvor alle mødte hinanden i én 
turnering lørdag og igen søndag. 
14 hold deltog i alt, heraf 5 fra FSKBH. 
 
Herresenior 7-m  Thomas Cook nåede semifinalerne 
Mix 5-m  Nr. 2: IBBH (lørdag)  
Mix 5-m  Nr. 2: IBBH (søndag)  
Oldboys 5-m (lørdag) Vinder: Thomas Cook  Nr. 2: Sydens Feriehuse 1 Nr. 3: Sydens Feriehuse 2 

Oldboys 5-m (søndag) Vinder: Thomas Cook  Sydens Feriehuse 1 og 2 delte andenpladsen  

 
 

De udvalgte hold 
 
Årets kampe for de udvalgte hold, stod i lyset af at Herresenior og +40 holdet skulle afsted til European 
Company Sports Games i Ghent, i Belgien. Et helt nyt Herreseniorhold nåede at få en kamp mod topholdet fra 
Francis Pony Ligaen Posten IF Kbh. som de efter en rigtig god kamp tabte med 4-7. SuperOldBoys havde 
også en kamp på papiret, inden afrejsen, mod Tårnby, men de måtte melde afbud i sidste øjeblik, til frustration 
for holdet, som dermed ikke nåede at få en kamp i benene inden afrejsen. 
Damesenior fik endnu en gang lov til at besøge Sundby BK, til trods for at holdet i de sidste tre kampe havde 
banket Sundby BK med sammenlagt 16-1! Det blev til en revanche for Sundby, som med en 5-0 sejr tog lidt af 
det tabte tilbage. 
SuperOldBoys blev endnu en gang brændt af, af Tårnby i efteråret, og nåede desværre ikke at spille. 
Oldboys sluttede 2017 af, med en kamp mod Valby BK, som sagde ja i 11.time, da flere andre havde meldt fra 
undervejs. Kampen endte 4-4 efter at begge hold havde haft rigeligt med chancer, og det var ikke sidste gang 
Valby BK står på den anden side af midterlinien. 
 
Årets tur gik som tidligere skrevet, til Ghent, hvor vi - som traditionen næsten er – hvert andet år deltager i 
European Company Sports Games. Denne gang med et Herreseniorhold med lutter debutanter, hvis man ser 
bort fra den ene træningskamp de havde op til afrejsen, og et +40 hold, som også havde enkelte debutanter 
på holdet.  
Begge hold klarede sig rigtig flot, især i betragtning af, at der blev spillet med lidt andre regler – eks.vis kunne 
der ikke dømmes straffespark – end vi var vant til. +40 holdet blev nr. 5 og Herresenior var snublende tæt på 
at nå 1/8-delsfinalerne, kun to mål skilte dem fra en plads dér. 
 
UK’erne vil meget gerne høre fra hold der har emner til de udvalgte hold – UK’erne kan ses på hjemmesiden 
og i programmet. 
 
 
Til sidst skal der lyde en rigtig stor tak til alle vore samarbejdspartnere – FA Sport vores mangeårige 
leverandør af spilletøj, støvler m.m. på Vigerslev Allé, FUD (Firma-Unionens Dommerklub), Cock’s & Cows, 
Francis Pony og FUGU Coktailbar og anlæggene i København, kommunerne udenfor København og især en 
stor tak til Rødovre Kommune, til foreningerne og til sidst også en tak til Mette, og Henrik, som til daglig sidder 
på FSKBH’s kontor. 
 
 
På forhåbentlig gensyn i 2018… 

Fodboldudvalget 
 



Samlet oversigt over vundne titler i Firmaidræt StorKøbenhavn (2010-2017): 
 
Klub I alt Inde Ude Cup 

Danske Bank 18 12 6 
 Laybourn Sport 9 6 2 1 

IBBH 8 3 5 
 SAS 8 

 
8 

 LIF 6 
 

4 2 

Sportsturf 6 
 

3 3 

EY / Ernst & Young 7 
 

3 4 

Novo Nordisk 5 1 4 
 Brandvæsenet 5 

 
4 1 

Cosa Nostra 3 
 

2 1 

Nordea 3 1 2 
 Thomas Cook Airlines 3 

 
2 1 

AC Frederiksberg 2 
 

1 1 

Atea Sport 2 
  

2 

Codan 2 1 1 
 Energinet 2 2 

  HI 2 2 
  IKF 2 2 

  Irma Sport 2 2 
  Viasat Sport / TV 3 Sport 2 

  
2 

111 / Novo Biopharm 3 
 

1 2 

Benny Johansen & Sønner 1 1 
  Blom Transport 1 1 
  BPS Kickers 1 

 
1 

 FC Keolis City 1 
 

1 
 MIF 1 1 

  Radiometer 1 1 
  RKS 1 

 
1 

 Rollex 1 
 

1 
 Søværnets IF 1 

  
1 

Telefonen 1 
 

1 
 TONO 1 

 
1 

 TRYG 1 1 
  Mærsk IF 1 

 
1 

 

 
112 37 55 21 

 
 
 


