
    

 

Fodboldafdelingens beretning 2020 
 
 
 

 
Ikke set siden 1940’erne 
 
Ingen er vist i tvivl om, at 2020 vil være et år som alle både i Danmark men også resten af verden, vil huske. 
Alt lå klappet og klart til at vi kunne komme i gang i april, og så lukkede Danmark ned. I hvert fald de første to 
runder, hvad angår firmafodbolden. Imens vi ventede spændt, fik vi flyttet alle kampe for de første to runder, så 
vi var klar til at begynde, når der skulle åbnes igen. Desværre blev vi så ramt igen, hvorfor vi måtte tilbage til HB 
blyanten og de store papirark på gulvet, for at flytte yderligere tre runder, og så ellers være klar omkring 1. juni. 
Og endnu engang blev det hele udsat. Dette medførte at vi sendte et spørgeskema ud til alle holdledere, for at 
veje stemningen for dels at lave en anderledes opstart end vi plejer, ved at spille pokalkampe i puljer, så flere 
kunne gå videre og spille mere end bare en enkelt kamp og dels hvordan turneringen skulle se ud.  
10 ud af 121 hold svarede ikke på spørgeskemaet, men de der svarede gav os god feedback, ja det vil sige, at 
en del rækker var splittede omkring om der skulle spilles ½ eller en hel sæson. Dog tog vi demokratisk fat, og 
gik med det samlede flertal, så alle spillede efter samme udgangspunkt: En halv sæson. Vi skal tilbage til 
1940’erne for at finde en turnering som ikke kunne gennemføres med fuldt program. 
Otte hold valgte ifm. spørgeskemaet og ændringen i programmet, at trække holdet, mens yderligere 11 trak sig i 
løbet af turneringen. 
 

Igen i år skal der lyde et kæmpe stort: TAK      Tak til alle holdlederne. Uden jer og jeres kæmpe indsats uge 

efter uge så kom rigtig mange spillere ikke ud og var en del af både selve fodbolden men også det sociale før 
og efter kampene, og de næste linier kan I igen i år frit copy/paste, og sende videre til alle jeres spillere ☺ : 
Jeres holdleder bruger ufattelig meget tid på at samle hold uge efter uge, og I gør det ikke nemt for ham. Måske 
er netop dét også årsagen til, at ikke alle hold deltager i de en-dags stævner vi har: Jule Five-a-side, 
Julestævnet og én-dags indendørsstævner.  
Efter udendørssæsonen orker holdlederen ikke rigtigt at forsøge også at samle hold til næste arrangement, og 
det er vel et eller andet sted forståeligt nok? 
 
De spillere som har været en del af firmafodbolden gennem mange år ved, hvad det vil sige, at man hver uge 
samles til lidt bold. Selvfølgelig smager 3. halvleg bedre med en sejr, men der er stadig en del hold som kunne 
tage ved lære af de ”gammelmandshold” som uge efter uge må se modstanderne vinde med store cifre – MEN 
de kommer til kampene alligevel, for de vil gerne det sociale. 
 
 

Jule Five-a-side 2019 
15. udgave af Jule Five-a-side blev vundet af Teatro Kapital (Herresenior) og Sunclass Airlines (Mix/SOB). Jule 
Five-a-side spilles 5 mod 5 på tværs af en 7-mands kunstgræsbane, på 7-mands mål. 
I alt 10 hold deltog, med 5 hold i Herresenior og 5 hold i Mix/SOB. 
 
Pt. er tilmeldingerne i gang til årets stævne, som afvikles lørdag den 21. november, hvor deadline er torsdag 
den 12. november. For de hurtige, er der 20% at spare ved at tilmelde holdet inden den 3. november. 
 

 
Julestævne 2019 
38 hold deltog i den 10. udgave af Julestævnet, i Rødovre Hallen den 8. december. Julestævnet blev vundet af 
hhv. Globus Wine (Herresenior), Rødovre BK (Damesenior) og Avarta (SOB).  
 
Julestævnet er god gammeldags indendørsfodbold og afvikles i Rødovre Hallen – i år er det lørdag den 12. 
december - og vi spiller hvert år på tre baner, så der er rigeligt med plads til alle der har lyst til at komme ud og 
spille lidt, og man kan sagtens deltage i flere kategorier, f.eks. 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.  
Også hér er der for de hurtige penge at spare: 25% ved at tilmelde holdet senest 1. november. 
 
 

Indendørsstævner 2020 
Indendørsstævnerne afholdes som én-dagsstævner, dels for at der ikke skal afsættes flere dage til at spille 
fodbold, og dels at man kan vælge lige den eller de dage, som passer bedst ind i kalenderen. 
I alt deltog 103 hold, i Herresenior og Damesenior samt tre hold i Mix, og samlet var 52 forskellige hold med i 
turneringen, og mange deltog mere end én gang. 

 



    

 
 
 
Udendørsturneringen 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Herresenior 
I alt 91 hold deltog i årets turnering – 26 hold færre end i 2019 
Vinder af Ligaen blev DC Kickers, som sidst vandt i 2013. Nr. 2 blev for andet år i træk JOE & The Juice 
Football Club, mens oprykkerne fra Guldsyveren tog sig af tredjepladsen.  
Afbudsprocenten steg kraftigt til trods for de få kampe: Fra 24,15% sidste år til 31,21 % i år 
 
Oldboys 
At der ikke er mange der fortsætter med at spille firmafodbold efter de 32, stpr meget tydeligt. Fra 16 hold i 
2018, 12 i 2019, til blot 9 hold i 2020.  
Novo Nordisk vandt efter et par år uden mesterskab, på ny titlen, med Bavianerne på andenpladsen og 
Terminalen på trediepladsen. 
I Oldboys er antallet af aflyste kampe næsten halveret: Fra 42,73 % i 2019 til 22,22 % i år. 
  
SuperOldBoys 
Med blot 7 hold i SOB og et mesterhold på jagt efter den tredje titel i træk, så det ud til blot at være et 
spørgsmål om, hvem som skulle tage de næste pladser. Men Rødovre Kommune (RKS) ville det anderledes, og 
med mindst mulige margin blev de mestre igen, 10 år efter deres første mesterskab, med Sunclass Airlines bare 
et mål efter og sidste års to’er Half Men Half Biscuits på trediepladsen. 
Antallet af afbud faldt igen: Fra 20 % i 2019 til 14,29 % i år. 
 
Superveteran 
En desværre noget amputeret række. I 2018 var der otte hold i rækken, tre af dem spiller nu i Masters mens et 
sidste trak sig pga. COVID-19. Fire hold skulle mødes tre gange, og Codan lagde suverænt fra land med fire 
sejre i de første fem kampe, mens Brandvæsenet tabte to af de første tre kampe. De forsvarende mestre fra 
Laybourn Sport kom heller ikke rigtig i gang, men da vi nåede trediesidste runde kunne alle tre hold vinde 
mesterskabet. Det hele endte med at Brandvæsenet vandt mesterskabet foran Codan og Laybourn Sport.  
Afbuddene er stort set status quo: Fra 15,56 % sidste år, til 16,67 % i år. 
 
Masters 
Et nyt hold meldte sig ind i kampen i Masters – TSI og så var der 9 hold i vores ældste række – dem over 55. 
Ligesom sidste år, lagde fem hold fra land og kæmpede om førstepladsen ved at tage point fra hinanden, dog 
var der en lille udskiftning i holdene idét at DFDS IK måtte melde afbud i en del af deres kampe, og det 
udnyttede MIF til at blande sig i ræset. Mesterskabet blev først afgjort på sidste spilledag, da Danske Bank 
vandt over MIF, og dermed henviste HI til anden pladsen – og mon ikke HI indbyrdes har haft en snak om, at 
deres afbud til kampen mod Danske Bank, netop gjorde udslaget, da begge hold endte á point og HI endda 
med en bedre målscore, Men afbuddet gjorde at de indbyrdes var dårligst og dermed kunne Danske Bank tage 
deres 8. mesterskab på 9 sæsoner. Nordea tog sig af trediepladsen. 
Afbuddene steg kraftigt med tanke på de få kampe: Fra 10,71% i 2019 til 22,22% i år. 
 
Følgende foreninger vandt de respektive kategorier i udendørsturneringen: 
Herresenior: DC Kickers. 
Oldboys: Novo Nordisk 
SuperOldBoys: RKS 
Superveteran: Brandvæsenet 
Masters: Danske Bank 
Pokal Herresenior: Københavnerteamet (Div 1A) – Sønderbro Sikret (7A1) 6-7 efter forl. og straffespark 
Pokal Oldboys/SOB: Sunclass Airlines (SOB Ligaen) – Novo Nordisk (Oldboys Ligaen) 1-4 

Statistik 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Antal hold 123 155 157 163 179 202 204 231 243 269 

Afbud  28,24% 24,57% 24,18 
% 

20,43 
% 

22,44 
% 

24,52 
% 

23,30 
% 

24,94 
% 

24,45 
% 

24,90 
% 

Udeblivelser 1 9 15 14 11 14 11 15 17 19 

Udgåede hold 11 18 11 17 13 19 12 26 27 38 

Udvisninger 6 13 28 34 33 41 24 30 26 20 

Statistik Herrer 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Antal hold 91 117 109 114 124 133 131 

Heraf nye hold 16 
(17,56%) 

40 
(34,2 %) 

31  
(28,4 %) 

29  
(25,4 %) 

39 
(31,4%) 

43  
(32,3 %) 

 

Ikke med fra året 
før 

40 
(34,18%) 

31 
(28,4 %) 

33  
(28,9 %) 

37  
(29,8%) 

48 
(36,1%) 

30  
(24,4 %) 

 



    
 
 
 
 

Planlægning og information 
En lille kopi fra de sidste par år, da dels en del hold er nye og dels for dem som ikke lige husker 
det: 
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 dag før Bededag, 1 dag ved 1. maj, 1 dag 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. 
Der er også enkelte hold som ønsker flytning af kampe, fordi de ikke kan stille hold: At man ikke kan stille hold 
pga. nogle spillere vælger at tage på ferie, tage til fødselsdag, gå i biografen, tage til koncert eller festival, 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. 
 
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 eksempelvis med forslag til, hvordan vi 
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. 
 
 

De udvalgte hold 
Det lykkedes også i 2020, at få et par udvalgte hold i kamp. Herresenior og SuperOldBoys havde udfordret 
Sundby BK på Kløvermarken. Herresenior vandt 5-2 mens SOB vandt lige så overbevisende, med 3-1. 
 
 
 
 
 
 
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 124, FUD (Firma-Unionens Dommerklub), og anlæggene i 
København og især en stor tak til Rødovre Kommune, til foreningerne og til sidst også en tak til Mette, Niels og 
Henrik, som til daglig sidder på FSKBH’s kontor. 
 
 
På forhåbentligt gensyn i 2021… 

Fodboldudvalget 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 
Samlet oversigt over vundne titler i Firmaidræt StorKøbenhavn (2010-2020): 
 
Klub I alt Inde Ude Cup 

Danske Bank 20 12 8  
Laybourn Sport / Irma Sport 13 8 4 1 

IBBH 9 3 6  
SAS 8  8  
EY / Ernst & Young 7  3 4 

Novo Nordisk 7 1 5 1 

Brandvæsenet 6  5 1 

Cosa Nostra 6  4 2 

LIF 6  4 2 

Sportsturf 6  3 3 

Thomas Cook Airlines 6  4 2 

111 / Novo Biopharm 3  1 2 

Nordea 3 1 2  
AC Frederiksberg 2  1 1 

Atea Sport 2   2 

BPS Kickers / DC Kickers 2  2  
Codan 2 1 1  
Energinet 2 2   

HI 2 2   

IKF 2 2   

RKS 2  2  
Viasat Sport / TV 3 Sport 2   2 

Benny Johansen & Sønner 1 1   

Blom Transport 1 1   

DFDS IK 1  1  
FC Keolis City 1  1  
KPMG 1   1 

MIF 1 1   

Mærsk IF 1  1  
Posten IF Kbh. 1  1  
Radiometer 1 1   

Rollex 1  1  
Sønderbro Sikret 1   1 

Søværnets IF 1   1 

Telefonen 1  1  
The Bird 1  1  
TONO 1  1  
TRYG 1 1   

Verisure 1   1 

 


