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År 2017 i Blovstrød Idrætsforening`s Fodboldafdeling, i daglig tale Blovstrød Fodbold, startede ja man 

fristes næsten til at sige som sædvanlig med vores indendørsstævne Carl Ras Cup. 

 

Et stævne, hvor der denne gang ikke var så mange tilmeldinger til veteran og super veteran rækken, de 

bliver normalt afviklet om søndagen, men stævneledelsen havde valgt at putte det ind i stævnet om 

lørdagen, så det gik hen og blev en lang lørdag, men igen med succes for alle parter, hermed menes 

arrangør, aktører, publikum, cafeteria og fodboldklubben. 

 

Knap nok var lyset slukket i hallen, før den nye sæson skulle starte, men først skulle vi have afholdt vores 

årlige generalforsamling, en generalforsamling der for en gang skyld havde samlet en hel masse folk, hvilket 

må betyde, at der er en masse interesse i vores klub.  

 

Det var på generalforsamlingen vi sagde farvel til 3 bestyrelses medlemmer blandt andet formanden Klaus 

Kristensen (Farmer) der i gennem et par årtier som frivillig både som træner, holdleder og 

bestyrelsesmedlem selv valgte at træde tilbage, herfra skal lyde en stor tak for et godt stykke arbejde.  

 

3 andre blev valgt ind i bestyrelsen, heraf 2 som aldrig har prøvet det før i Blovstrød Fodbold.  

 

Ungdomsafdelingen er udfordret af de små årgange (Skolen har problemer med samle børn nok til to 

klasser) men med en rokade i sommerferien hvor 1. og 2. klasserne træner sammen og 0. klasserne træner 

sammen med maxibørnene/børnehavebørnene har stabiliseret antallet af spillere til træningerne til stor 

glæde for både trænere og spillere. Blovstrød er en lille by med få unge mennesker  

 

Vores ældste hold under ledelse af Dennis, Jannick og Kristian livede helt op i 2017 og nu synes en samlet 

enhed med spillere omkring 10-12 år at være rimelig fasttømret. 

 

Ungdomsafdelingen deltog både i PinseCup og Sommerland Sjælland Cup med stor succes. Derud over blev 

der i september holdt sommerarrangement med fodbold, hoppepude, Fifa Fodbold turnering, 

fællesspisning og overnatning i klubhuset. 

 

Vi håber at kunne fastholde de unge mennesker til at spille bold i Blovstrød og dermed være sammen med 

deres skolekammerater i fritiden, dette mener vi udvikler dem bedst. 

 

Vi skulle i gang med et nyt fodbold år, et år hvor det skulle vise sig at være svært for både træner og ledere 

omkring vores herresenior hold. Et er at vi rykkede ned fra serie 2, men om vi havde et første hold stod lidt 



hen i det uvisse, men vi tog kampen op og fik afviklet efterårs sæsonen, hvor vi godt nok ligger nummer 

sidst, men med en stor tilgang af spillere ude fra og med en gejst og lyst til fodbold sammen. Dette gør at vi 

ser optimistisk frem til det nye år. 

 

I den såkaldte gammel mands afdeling som tæller et 11 mand`s veteran og et 8 mand`s super veteran 

hold, der er tempoet næsten det samme som på vores senior hold. De 2 hold har så bare valgt at spare 

træneren væk og bruger så pengene på øl og mad i stedet for. Det skal så lige nævnes, at veteran holdet er 

nået frem til 1/8 dels finalen i pokalturneringen hvor næste modstander er AB. 

 

Vi måtte i starten af året vinke farvel til vores dame senior hold, da der ikke var nogen til at træne dem, 

samtidig med at der desværre også var uoverensstemmelser mellem spillerne (kvinder). 

 

Sidst på året sagde vi også farvel til vores 1. holds trænere igennem næsten 2 år men det var med fuld 

forståelse og respekt over for hinanden. I stedet blev der ansat 2 om ikke gamle af alder, så i hver tilfælde 2 

med mange år på bagen i Blovstrød Fodbold. 

 

Vi i bestyrelsen ved godt at der ikke var noget der hed pattegris med mere 2017 og det skyldes at vi til dels 

manglede nogle hænder og noget mønt men det kan vi godt låge at det bliver der lavet om på i 2018. 

 

Økonomisk kommer vi ud af 2017 med et pænt overskud. Dette skyldes primært at vores henlæggelse til 

Foreningens 50 års jubilæum blev sparet væk for i stedet at blive afviklet under en samlet fejring af 

Idrætsforingen. 50 års dagen blev fejret ved en reception d. 6. november uden det store stå hej, men vi 

mangler simpelthen frivillige hænder. 

 

Sidst på året indgik vores nye sponsorudvalg en stor 3 årig kontrakt med Kvickly Allerød, deres logo kan nu 

ses ved indkørslen til selve anlægget og vi er helt sikre på at indtægterne fra sponsoratet nok skal komme 

medlemmerne til glæde.  

 

Blovstrød Fodbold er en forening under Allerød Kommune, vi bruger kommunen`s baner og øvrige 

faciliteter, men vi kæmper konstant en kamp mod dem når ting ikke er som de skal være og som vi ønsker 

det, for der er svært for os at forstå at mange ting skal tage både halve og hele år at få lavet til gavn og 

glæde for både os og jer som brugere. 

 

På denne generalforsamling vælger Peter Tømming et stop for bestyrelsesarbejde. Gennem utallige år har 

Peter været omkring vores klub, med poster som både spiller, træner, frivillig medhjælper og bestyrelses 

arbejde er det lidt af arbejdshest vi her mister. Peter du er altid velkommen omkring klubben og vi håber at 

se dig til vores aktiviteter i fremtiden. 

 

Blovstrød IFs bestyrelse. 

 
 

 


