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Først og fremmest en tak til mine kolleger i bestyrelsen. Jeg synes vi har et fornuftigt arbejdsklima og en hyggelig 
stemning, og man må ikke forglemme, at bestyrelsesarbejde i fodboldklubbens er fuldstændigt ulønnet, og at vi hel-
ler ikke nogen godtgørelse får for vores arbejdsindsats. Ind imellem kunne man dog ønske en bedre mødedisciplin 
samt ansvarsfølelse overfor klubben betragtet som en helhed.

Blovstrød fodboldklub består af ca. 250 medlemmer og dette tal har været rimelig konstant året i gennem. 250 med-
lemmer gør os til en klub af mellemstor størrelse. Dog er vi atypisk i et henseende idet 2/3 dele af vores medlemmer 
er senior medlemmer og 1/3 ungdomsmedlemmer, dette er faktisk for de fleste klubbers vedkommende omvendt. 
Tak til alle vores medlemmer og frivillige ledere for et år, hvor mange af Jer har givet positiv med og modspil ofte på 
en konstruktiv måde, men samtidig en advarsel om at I alle i højere grad må bidrage til denne fodboldklubs eksi-
stens. 

De vigtigste organisatoriske opgaver for vores fodboldklubs bestyrelse er ikke meget anderledes end opgaverne for 
ledere på nutidens arbejdspladser. Vi fornemmer klart at bestyrelsen har påtaget sig et overordnet ansvar for for-
eningens drift, herunder økonomi og forholdet til myndighederne. Der er for få personer i klubben, som ved hvad der 
sker uden for fodboldbanen, og det er her alt det grundlæggende arbejde foregår før der overhovedet kan spilles 
fodbold. Udover økonomi og forhold til myndigheder er bestyrelsens primære opgaver at motivere, inspirere, udde-
legere, kommunikere, organisere samt evaluere. Vi skal nok blive bedre til disse opgaver i bestyrelsen, fordi vi har 
rent faktisk rimelig mange opgaver/spørgsmål der skal tages stilling til og når den ene sag er ved at være slut så er 
der altid en anden som dukker op. Styrken i denne klub er den positive ånd og sammenholdet, alle må bidrage til at 
dette forbliver og styrkes, kun derved bliver alle klogere på hvad der egentlig rører sig i fodboldklubben. 

En rigtig stor tak til alle vores erhvervssponsorer samt personlige pointaktionærer for en utrolig positiv opbakning og 
modtagelse når Blovstrød fodboldklub henvender sig for at høre om I vil støtte os. Uden vores medlemmer og frivilli-
ge ledere, havde vi slet ingen fodboldklub og uden vores sponsorer og pointaktionærer var det aktivitetsniveau og 
de fine materialer vi har overhovedet ikke opnåeligt, måske var det slet ikke muligt at dyrke fodbold i Blovstrød på de 
betingelser den nuværende bestyrelse og forhåbentlig mange medlemmer ønsker.

Endvidere vil vi rette en stor tak til Leif Sandner som bestyrer Blovstrød Stadion på en sådan måde at langt de fleste 
føler sig velkomne og at forholdene er pæne og rene, samt at vi til stadighed kan udbygge klubhuset og købe de 
faciliteter som brugerne har behov for. Vi kan nævne, at der i år 2004 blev indkøbt storskærm samt projekter som 
brugerne forhåbentlig får stor glæde af, samt at belysningen i caféteriet har fået et pift opad. Ligeledes en tak til hal 
inspektør Erling Petersen som altid er imødekommende og venlig.

Året 2004 startede med vores sædvanlige indendørs fodboldstævne for senior, oldboys, veteraner samt supervete-
raner. Dette stævne blev som sædvanlig en stor succes, og ligesom i år 2003 satte stævnet ny rekord med hensyn 
til antal deltagende hold, i alt deltog 82 hold. Bestyrelsen fornemmer at de ca. 500 spillere, tilskuere m.m. havde en 
fornøjelig 2. weekend i januar måned. Samtidig giver det en økonomisk ballast for fodboldklubben at starte året med. 
Et stævne som helt sikkert skal fortsætte mange år endnu.

Der er året igennem mange små arrangementer som skaber liv og glæde, disse skal vi holde fast i. Her kan nævnes 
et udpluk: Sponsor arrangement i forbindelse med en hjemmekamp, 5 a side i starten af december, seniorafslutning, 
ungdomsafslutning, træningslejr for 1. senior, ture for vores ungdomsafdeling, legedage for de allermindste, tur til 
fodboldlandskamp for ungdomstrænerne, ungdomstræner møder etc. Fodboldklubbens bestyrelse kunne godt øn-
ske sig endnu flere arrangementer, men det kræver at andre personer end lige bestyrelsen tager fat. Af arrange-
menter kunne nævnes: Ungdomsstævne såvel udendørs som indendørs. Stor fælles ungdomsafslutning, en samlet 
udendørsdag for vores medlemmer over senioralderen, sommerfest for hele fodboldklubben som dog slet ikke skal 



slås ligeså stort op som tidligere, fastelavn og der kunne sikkert nævnes endnu flere.

Nu til det mere sportslige vores ældste hold er 7 mands superveteranerne hvor Chresten Jacobsen er holdleder, 
disse fik ligesom de sidste par år gennemført turneringen, dog med lidt mandskab problemer, bestyrelsen tror dog 
fortsat på at vi har et hold superveteraner i år 2005. 

Vi har 2 veteranhold, det ene i B-rækken i en privatturnering, med lidt mandskabsproblemer og en skidt start men en 
fornem afslutning endte holdet på en midterplacering. Holdet har Niels Mørk som holdleder og de fortsætter helt 
sikkert i år 2005. Vores andet veteranhold med Niels Dreyer som holdleder spiller i SBU-regi. Her blev det ligeledes 
til en midterplacering som nummer 5. Holdet spillede mange jævnbyrdige og spændende kampe, måske venter der 
en topplacering i år 2005? 

Vores Oldboys med Jakob Kristensen som holdleder spillede i række 3. Mange lokalopgør og yderst jævnbyrdige 
kampe sæsonen igennem gjorde at holdet endte som nummer 6, men blot 3 point fra nummer 2. Mange af vores old 
boys medlemmer er ved at passere alderen til veteran fodbold. Vi håber dog stadig at Blovstrød kan byde på old-
boys fodbold i år 2005.

Blovstrød IFs seniorafdeling er stor. I år 2004 havde vi 4 seniorhold som spiller 11 mands fodbold og 2 seniorhold 
som spiller 7 mands fodbold på herre siden, på damesiden havde vi 1 hold som spillede 7 mands fodbold.

1. senior spillede i serie 2 og efter den fine præstation i år 2003 med en 3. plads til følge havde vi håbet på at holdet 
ville blande sig i den absolutte top i rækken. Dette skete ikke i stedet måtte vi kæmpe hårdt for at undgå nedrykning. 
Der kan sikkert gives mange forklaringer på denne placering, men det var ikke altid sjovt at følge 1. senior i år 2004. 
Lad os lægge sæsonen bag os og se fremad. Jan Fletgaard er stoppet og vi takker ham for 2 år i Blovstrød. Ny træ-
ner for 1. senior bliver Peter Holm.  

2. senior spillede i serie 4 og som nyoprykket hold var forventningerne til holdet en midterplacering. Disse blev fint 
indfriet. Lars Andersen stod i spidsen for holdet og han fortsætter til bestyrelsens glæde i år 2005. Rasmus Bühr-
mann var holdleder på helt frivillig basis og det er flere af sådanne ledere vi har behov for i denne klub. 

3. senior spillede i serie 5 ligeledes som nyoprykker. Vi havde frygtet at holdet ville ende i den tunge ende af tabel-
len idet mange af holdets spillere ikke træner til daglig. Til gengæld spillede mange af de faste spillere med på vores 
ene 7 mandshold og dette gjorde holdet helt frem til slutningen af sæsonen kæmpede om en absolut topplacering i 
serie 5. I år 2005 fortsætter de 2 holdledere Frank Bjørklund og Nicolai Suell med at udtage 3. senior, ligesom Mor-
ten Gottlieb er holdleder for et 7 mands hold.

4. senior spillede i serie 6. Holdet består af en fast stamme suppleret op med øvrige fra seniorafdelingen. Holdet 
gennemførte fint sæsonen med en midterplacering til følge. Ulrik Bjørnsson og Richard Larsen var holdledere.

Som nævnt bestod det ene 7 mands hold primært af 3. seniorspillere, det andet 7 mands hold kom til i efteråret og 
bestod af nye unge mennesker som ønskede at spille i Blovstrød. Vi satsede og sagde ja til udfordringen med at 
starte endnu et hold på benene. Holdet gennemførte også fint sæsonen, men mange af spillerne havde problemer
med at forstå det at spille fodbold under organiserede forhold. Vi ved endnu ikke om holdet fortsætter i år 2005, men 
håber da et nogle af spillerne har mod og lyst til at deltage på vores andre hold.

Vores damehold spillede 7-mandsfodbold. Holdet blev vinder i forårets række med Christina Kargaard som holdle-
der og skulle dermed prøve kræfter i A-rækken. Her endte holdet dog som nummer sidst, men jeg tror at pigerne tog 
det med et smil og vi har i år 2005 fortsat et dame 7-mandshold. 



Ungdomsafdelingen er ikke så stor som tidligere men summer stadig af masser af aktivitet og gå på mod. Vi savner 
lidt noget mere organisatorisk gå på mod fra lederplan til rigtigt at få skik på ungdomsafdelingen og gå ud og udføre 
opsøgende arbejde således, at vi på sigt kan opfylde vores målsætning om at kunne tilbyde fodbold for alle aldre. 

Vores yngste ungdomshold er årgang 1998 samt 1999, disse ledes af Martin Sørensen sammen med 2 unge knæg-
te, Mikkel Gottlieb samt Jakob Jensen. Holdet spiller 5 mands turneringer som vi synes er en god indgangsvinkel til 
den slags fodbold de nu skal prøve kræfter med nemlig 7 mands fodbold i år 2005. I slutningen af året skete der en 
lille lederrokering således stoppede de unge knægte som hjælpetrænere, medens holdet nu trænes af 4 kyndige 
forældre på skift dog stadig med Martin som tovholder. Vi forsøgte os med et velkommen i klubben kursus for at få 
flere medlemmer i ovennævnte årgange samt muligvis starte et årgang 2000 hold op. Der dukkede af uvisse årsager 
ikke mange nye medlemmer op, vi skal nok forsøge os igen i år 2005 og sikre os at promoveringen sker på den rette 
måde. 

Årgang 1997 ledes af Finn Thaulow samt Michael Hartmann. År 2004 var deres første år som 7 mandshold og jeg 
fornemmer at hele året har været en stor succes med masser af sjove og spændende oplevelser. 

Årgang 1996 er stor i vores fodboldklub. Vi havde 2 syv mandshold tilmeldt til turnering og hele truppen styres af 
Benno Bergmann samt Jon Mikkelsen. Arbejdsbyrden var i overkanten for de 2 herrer set i det lys at begge faktisk 

mført 
turneringen og begge hold med pæne resultater. Vi håber dog stadig at kunne få 2 hold ud og spille turneringsfod-
bold i år 2005, men det kræver at andre personer påtager sig et leder hverv i gruppen og hjælper Benno og Jon. Vi 
kan kun opfordre til at hjælpe. 

Årgang 1993 samt 1994 tager vi i denne sammenhæng som een gruppe. Årgang 1993 samt halvdelen af årgang 
1994 spillede 11 mands lilleputfodbold og klarede sig fornemt i række 3 under Torsten Dybkjærs ledelse. Den anden 
halvdel af årgang 1994 spillede 7 mands fodbold under Peter B. Foghs ledelse. Efter endt udeturnering besluttede 
de fleste årgang 1993 spillere at holde op i Blovstrød, en tendens som har været undervejs lang tid. Således får vi i 
år 2005 kun 1 lilleputhold som så hedder årgang 1994. Såvel Torsten som Peter er ansat af klubben til at varetage 
holdets udvikling og med en trup på 18 spillere som fungerer godt socialt skulle der være alt mulig grobund for en 
fortsat udvikling af spillerne såvel socialt som fodboldmæssigt.

Årgang 1990 / 1991 som er drengeholdet startede som fryd og gammen, 2 nye trænere i form af Mick Mytysia samt 
Christoffer Jochumsen med masser af gå på mod og så en trup på små 20 spillere, her i blandt mange nye fra hhv 
Allerød og Sandholmlejren. Grundet noget internt fnidder drengene imellem og at dette ikke blev stoppet i rette tid 
gjorde dog, at truppen hurtigt blev reduceret til under 15 spillere. Disse fik dog fint gennemført forårets turnering. 
Endnu nogle spillere holdt op i det de skulle flytte, hvilket betød at vi måtte trække 11 mandsholdet også tilmelde 
dem i en 7 mands turnering. Denne fik de også fint gennemført. Det er endnu uvist om vi kan holde sammen på 
holdet, rygterne vil nemlig vide at en del af spillerne som er fra Sandholmlejren skal sendes ud til andre steder og 
dermed ikke vil være til rådighed for Blovstrød. 

Årgang 1988 / 1989 som er juniorholdet ledes af Anders Villadsen. Holdet var i foråret tilmeldt en årgang 1988 ræk-
ke og klarede sig sådan set fint nok, men idet nogle årgang 1988 spillere stoppede i mellem forår og efterår grundet 
efterskole ophold så tilmeldte vi holdet til en årgang 1989 række i efteråret. Efteråret gik rigtig godt og holdet slutte-
de blandt topfeltet i rækken en masse sjove og minderige oplevelser rigere. Holdet fungere helt perfekt socialt og jeg 
fornemmer at vi i Anders har fundet den helt rette person til netop den gruppe. Det bliver spændende at følge holdet 
i år 2005. 
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ter, men til gengæld været skrappe til at få midler i kassen. Vi har en omsætning på lidt under en ½ mio. kr. og hver 
gang vi har fået 1 kr i kassen så har vi faktisk lagt 13 øre til side. Dette gør at årets overskud bliver på lidt over 
60.000 kr. Det er stærkt af klubbens ledelse at skaffe ca 30 % af indtægter som sponsorindtægter og stærkt at få 
tilskud gennem fonde, som vi har søgt, på ca 10 % af klubbens samlede indtægter. Resten af indtægterne fordeler 
sig med ca 40 % i kontingent indtægt og 20 % i Allerød ordning og andet. Vi er ikke en klub som skal spare op eller 
satse i investeringsøjemed, men vi skal have en kassebeholdning, som gør at vi har handlefrihed og ikke er afhæn-
gige af indtægter lige fra årets start. Det er nu engang sjovere at være med i en fodboldklub, som har råd til at betale 
regningerne og som har orden i de økonomiske sager. Vi har med dette overskud opbygget en likvidbeholdning på 
knap 100.000 kr. og dette beløb synes vi er fornuftigt set i det lys at det bliver sværere og sværere at skaffe spon-
sorpenge og at vi ikke kan forvente den samme støtte fra de offentlige myndigheder som tidligere, ligesom det heller 
ikke bliver lettere at få frivillig arbejdskraft.    

I sidste års beretning fik Allerød Kommune et ordentligt fur m.h.t. sikkerheden på Blovstrød Stadion, og det var sær-
deles glædeligt, at dette fik gang i en debat og som så skabte en efter vores opfattelse endelig løsning på parke-
ringsproblematikken samt sikkerheden på Blovstrød Stadion. I løbet af foråret 2004 besluttede kommunen nemlig at 
halvdelen af Blovstrød Løvernes aktivitet skulle flyttes til Blovstrødhallen. Således var det efteråret igennem kun 
Blovstrød fodboldklub, Stavgængerne, nybegynderholdet under Blovstrød Løverne samt Triatleten, der benyttede 
Blovstrød Stadion som udgangspunkt. Dette løste i store træk problemerne m.h.t. parkering og dermed også de 
sikkerhedsmæssige forhold på Blovstrød Stadion. Blovstrød Løverne var imidlertid ikke tilfredse, de ville have sam-
me udgangspunkt for hele deres klub og enden på dette bliver, at fra og med 1. januar 2005 så er hele løbeafdelin-
gen samt stavgængerne flyttet til Skovvang Stadion. Fra fodboldklubben side skal vi ønske Blovstrød Løverne alt 
mulig held i fremtiden og forhåbentlig et godt jubilæumsår idet deres klub nu bliver 25 år. 

Der har i år 2004 fra landspolitiks side og nu også fra kommunalpolitisk side været fokus på pædofili/kvaliteten i 
foreningerne og det bliver nok et lovkrav, at der skel indføres en beredskabsplan for pædofili i år 2005. Desuden kan 
vi forvente et krav om, at vi som forening skal foretage et kvalitetscheck af Blovstrød IF Fodboldafdeling overfor 
Allerød Kommune. Med et kvalitetscheck forstås at vi forholder os til og udarbejder notater / beredskabsplaner for 
eksempelvis mobning, pædofili, rygning, indtagelse af alkohol, sexchikane, doping, sproganvendelse mm.  Selvføl-
gelig skal vi som forening bekæmpe alt, som virker beskæmmende og ikke giver vores medlemmer glæde og positi-
ve oplevelser. Vi vil dog gerne give vores besyv med til politikerne samt idrætsrådgiverne, pas nu på ikke at gøre det 
hele for bureaukratisk og regelorienteret, hvor der skal udarbejdes beredskabsplaner for dit og dat. Husk på vi er 
frivillige ledere, som kun vil det bedste og gøre vores bedste for at alle vores medlemmer får pragtfulde og minde-
værdige oplevelser. Vi er helt sikre på, at såfremt Blovstrød IF Fodboldafdeling skulle blive bekendt med at der fore-
går mobning, overfald på børn eller lignende i vores forening så ville vi omgående tage aktion og langt fra være 
handlingslammede. Det er jo lige præcis sådanne ting vi prøver at bekæmpe med at skabe så gode og trygge for-
hold som muligt for vores medlemmer og det at bestyrelsen hele tiden prøver at være så synlige som muligt i forbin-
delse med aktiviteter på vores stadion.

Leif Sandner som bestyrer Blovstrød Stadion er god til at passe på de budgetterede penge til Blovstrød Stadion, han 
forvalter dem efter fornuft og dette betyder faktisk at Blovstrød Stadion har en stort overførselsbeløb fra tidligere år. 
Vi forventer at bruge mange eller alle disse penge i år 2005 ved at bygge et nyt materialerum som så skal placeres 
ved gavlen af klubhuset eller der hvor den nuværende cykelparkering er. 

Bestyrelsen ønsker endnu engang at gøre opmærksom på vores hjemmeside: www.blovstroed-if.dk/fodbold. Denne 
er årene igennem blevet udbygget og efterhånden ganske omfattende. Dog har der været nogen kritik at indholdet 
ikke altid er aktuelt og at den ikke blev opdateret så tit, men her må man altså tage det med et smil for alt bliver lavet Created by eDocPrinter PDF Pro!! 
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frivilligt og rent faktisk har vores hjemmeside ikke kostet klubben 1 krone i år 2004. Hjemmesiden har fungeret i lidt 
under 3½ år  eller i ca 1200 dage og der har årene igennem været over 26000 unikke besøg, hvilket i snit giver over 
21 om dagen. Sådan kan man ikke regne på det for i starten var hjemmesiden ikke så besøgt. I år 2004 var der over 
10.000 unikke besøg eller ca 29 om dagen i snit.

Med hensyn til samarbejde med Allerød Fodboldklub, stod der i sidste års beretning, at vi selvfølgelig skal samar-
bejde på de punkter der er til gavn for begge parter, men samtidig at Blovstrød fodboldklub skal være en suveræn 
fodboldklub, med eget 1. seniorhold og egne ungdomshold. Denne udtalelse står stadig ved magt. Vi ser ikke et 
sammenlægning af de 2 klubber eller et nært holdsamarbejde i senior eller ældste ungdom som noget der ligger lige 
for, dertil er klubbernes målsætninger og arbejdsmetoder simpelthen for forskellige.

men til gengæld et kæmpe aktiv i dagligdagen. Han h
men giver altid med og modspil på en konstruktiv måde overfor alle. Han er en person, som altid ønsker det bedste 
for fodboldklubben, og vil altid gøre sit ypperste for at alle bliver respekteret og behandlet ordentligt. Jeg tror at alle 
kender ham lige fra den allermindste pode spiller til superveteran spilleren. Han er sponsor i Blovstrød, han har spil-
let mange kampe for Blovstrød, jeg kunne fortsætte med mange flere ting. Det er fuldt fortjent at år
som modtager et gavekort sponsoreret af 3F Allerød, bliver Leif Sandner.  

Afslutningsvis håber jeg at alle medlemmer er klar til endnu et fodbold år, med forhåbentlig masser af spændende 
og sjove oplevelser på og udenfor banen.

Morten Buchwald, Formand
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