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Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. 

 

Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben, og til sidst komme med 

summering omkring de forskellige hold vi havde med i henholdsvis SBUs samt DGIs udendørs 

turneringer. 

 

Året 2000 startede med vores sædvanlige indendørs fodboldstævne for senior, old-boys, veteraner 

samt superveteraner. Dette stævne blev som sædvanlig en stor succes, og jeg fornemmer at de 

ca. 500 spillere, tilskuerer 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 fort-

sætte mange år endnu.  

 

Sankt Hans aften blev afholdt med fodboldklubben som arrangør i juni måned. Dette arrangement 

er efterhånden godt og grundigt indarbejdet. Vi havde i år arrangeret lidt ekstra hygge i form af 

levende musik, generelt tror jeg at alle havde en hyggelig aften med og der var igen mange spi-

sende gæster og et rimeligt vejr. Et arrangement fodboldklubben ikke tjener det store på men til 

gengæld føler jeg at vi glæder mange af byens borgere med et flot bål samt afslutnings fyrværkeri.  

 

I starten af august måned drog over 30 senior spillere samt ledere afsted til solkinsøen Bornholm 

for at lade op til efterårets turnering. Jeg synes vi have et par pragtfulde dage hvor spillerne fik 

trænet en del samt spillet en enkelt kamp mod Bornholmerserie holdet Nyker – de var dog mindre 

gode. Jeg ser frem til at vi igen i år 2001 skal gæste Bornholm.  

 

Ved vores hjemmekamp i efteråret mod Brederød IF havde vi inviteret alle vores sponsorer med. 

Denne kamp var særdeles vigtig såfremt vi skulle rykke op. Kampen startede med faldskærm-

sudsping fra Allerød Flyveklub og jeg tror generelt det var en stor oplevelse for de mange sponso-

rere/tilskuere der var på Blovstrød Stadion denne dag, i øvrigt tabte vi kampe 3-2.  Ellers er efter-

året 2000 er forløbet stille og roligt uden de store begivenheder. Alle vore aktive hold spillede i de-

res tilmeldte turneringer og i slutningen af oktober rykkede holdene indendørs til Blovstrødhallen. 

 

Fodboldafdelingen i Blovstrød havde i 1999 gennemgået store organisatoriske ændringer. Og det-

te år skulle være et indkøringsår, i år 2000 skulle vi så for alvor i gang i bestyrelsen. Jeg må til det 

sige at jeg nærmere føler år 2000 som et problematisk år, hvor flere personer inklusiv mig selv ikke 

til fulde levede op til det ansvar det er at drive en fodboldklub i Blovstrøds regi. Det var for det før-

ste særdeles vanskeligt at få samlet alle bestyrelsesmedlemmerne til de få mødes som afholdes, 

samtidig føler jeg at vi var alt for lidt synlige og måske bagatelliserede vi for meget de problemer 

som opstår gennem et år. Vi skal i år 2001 være langt bedre til at følge op på tingene og så få dem 



ordnet med det samme, og dette tror jeg ikke nødvendigvis kræver en større arbejdsindsats men 

snarere en bedre organisering af arbejdet.  Samtidig vil jeg sige, at alle som sidder i bestyrelsen 

udfører frivilligt arbejde og det kan være svært at finde plads altid til dette i en særdeles travl og 

hektisk hverdag, så derfor kræver det medlemmernes fulde opbakning, hvis vi skal opnå en bedre 

organisering af arbejdet i Blovstrød Fodboldklub  

 

Nu mere til den sportslige side af Blovstrød Fodboldklub i år 2000 

 

På ungdomssiden er vores yngste medlemmer født i 1994, 1995 samt 1996 disse trænes af Tor-

sten Dybkjær. Der er ca 15 små børn som ”leger” fodbold under Torstens kyndige ledelse. Holdet 

deltog i år 2000 1999 i en turnering hvor de er 5 spillere på banen som er af samme størrelse som 

en håndboldbane. Jeg føler at denne form for fodbold er rigtig god introduktion til idrætsverdenen, 

og vi får mange glade børn samt forældre. Holdet har gennem hele 2000 oplevet en jævn med-

lemstilgang og det ser ud til at vi får et nyt hold stablet på benene som så består af spillere født i 

1995 og 1996. 

 

Vores næste ungdomshold er af spillere født i 1993 samt 1992, vi har ikke mange medlemmer som 

er født i 1992 derfor er de 2 årgange slået sammen. Holdet deltog i foråret i en 7 mands DGI turne-

ring, hvor de kom til spille rigtig mange gode kampe. Holdet opleve ligesom de yngre årgange en 

jævn medlemsfremgang sæsonen igennem og er fra at være 8-9 spillere nu oppe på et mellem 13-

14 spillere og det er meget positivt. Holdet blev trænet af Niels Funch som også varetager børne-

nes træning i år 2001. Holdet var i efteråret inde og se Landskamp i Parken mellem Danmark og 

Tyskland og denne tur tror jeg at alle synes var sjov og spændende inklusiv de 4 forældre som var 

med. 

 

Årgang 1991 blev i 2000 trænet af Charley Ramsgaard. Dette hold deltog i en 7 mands turnering 

under DGI. Desværre er der ikke mange medlemmer i denne årgang (kun 7 stk.) og dette er ikke 

nok til et hold og for få til at træne alene. Derfor besluttede vi i samråd med træneren for årgang 

1990 at årgang 1991 samt 1990 skulle træne sammen, og at holdet i turneringskampe blev supple-

ret  med spillere fra årgang 1990. Det at de trænede sammen med spillere fra årgang 1990 gjorde 

at alle 1991 spillere gik til opgaven med krum hals, og jeg syntes de har udviklet sig utrolig meget. 

Igen i år 2001 skal Charley træne holdet, men vi mangler endnu at få afklaret præmisserne idet at 

år 1990 rykker op sammen med årgang 1989. 

 

Årgang 1990 deltog ligeledes i en 7 mandsturnering under DGI. Holdet som består af ca 12 spillere 

trænes af Carsten Jæger samt John Olsen, John måtte dog trække sig som træner i løbet af året. 

Jeg fornemmer en stor forældre opbakning omkring holdet, dog var det lidt trist at de kom i en pulje 



som kun bestod af 3 hold og derfor ikke fik spillet ret mange kampe. Holdet deltog i pinsen i en 

turnering i Herlufsholm til stor glæde for alle, ikke mindst en tur i Bon Bon land. 

 

Årgang 1989 samt 1988 er vores ældste ungdomsårgange i Blovstrød IF Fodboldafdeling. Jesper 

Svarre skulle styre tropperne sammen med Steen Schmidt. Holdet bestod i starten af sæsonen af 

15 spillere og var tilmeldt i 11 mands Lilleput 3 under SBU. Frafald blandt spillere gjorde det sær-

deles vanskeligt for Jesper at skrabe 11 mand sammen, vi så os nødsaget til trække holdet ud af 

turneringen og i stedet tilmelde holdet en 7 mands turnering, denne turnering vandt holdet i flot stil. 

Jeg håber virkelig at vi har nok medlemmer til at starte et 11 mands lilleputhold i år 2001, som be-

står af spillere født i 1989 og 1990, pt er vi 18 stk. Årgang 1989 samt 1990 skal trænes af vores 1. 

senior træner Bjarne Korndal samt hans søn, og så er jeg helt sikkert på at forældrene vil bakke 

kraftigt op om holdet. 

 

Vores 1. hold i senior afdelingen spillede i år 2000 i serie 3. Holdet har gennem de sidste par år 

gennemgået en kraftig udskiftning. Flere af de aldrene spillere er holdt op på holdet og nye unge 

kræfter er kommet til. Vi må sande at det tager tid for de unge spillere at komme fra ungdommens 

trygge kår op i seniorafdelingen. Holdet endte på en 3. plads, og indfriede vores forventninger om 

at blande sig i topstriden. Gennem det meste af sæsonen lå vi til oprykning, placeret som nummer 

1, men en krise i efteråret over 5-6 kampe gjorde at vi endte 1 point efter nummer 1 samt á point 

med nummer 2 dog dårligere i indbyrdes kampe. Placeringerne i de højere rækker gjorde at de 2 

bedste treere i serie 3 rykkede op, men her der endte vi kun som den 3. bedste treer, så vi sige at 

vi endte lige akkurat uden for oprykningsstregen til serie 2. Holdet blev trænet af Bjarne Korndal, 

med Ulrik Bjørnsson som holdleder. I år 2001 håber vi på at alle de spillere som spillede i år 2000 

fortsætter, træneren og holdlederen er de samme personer, Bjarne Korndal og Ulrik Bjørnsson.  

 

Vores 2. hold i seniorafdelingen spillede i 2000 i serie 4. Vi fik ansat en træner Tino Ysbæk Nielsen 

i Januar måned. Holdet var i 1999 rykket op fra serie 5 til serie 4. På trods af at vi i bestyrelsen 

syntes at have ansat en træner som kunne sit kram, mødte kun meget få spillere til træning. Såle-

des var det sjældent at se 2. holdet træne for sig selv med en mere end 10 spillere og det er ikke 

godt nok hvis man vil være i serie 4. Holdet endte som nummer 12 ud af 12 hold og rykkede der-

med klart ned i serie 5 som de skal spille i i sæsonen 2001.  Holdet skal i år 2001 styres af 2 ”gam-

le” kendinge John Bech Elverdal skal træne tropperne medens Michael skal være holdleder.  

 

3. Holdet i seniorafdelingen spillede i 2000 i serie 6. Holdet består primært af spillere som gerne vil 

ud at røre sig lidt men mest for hyggens skyld. Holdet blev hver weekend udtaget af Lars Rasmus-

sen med Ulrik Bjørnsson som en god medhjælper, og gennemførte turneringen til trods for nogle 

gode ”unge” modstanderhold Holdet blev nummer 10 ud af 11 hold. Næste år skal Lars Rasmus-



sen sammen med Jakob Kristensen finde frem til de navne som skal repræsentere vores 3. hold i 

serie 6. 

 

Generelt vedrørende seniorafdelingen medlemmer føler jeg at der er for lidt opbakning til klubben 

både til træning og til de få arrangementer som kræver lidt frivilligt arbejde. Mange spillere dukker 

simpelthen ikke op til træning og melder afbud til kampe med mere eller mindre dårlige undskyld-

ninger. Jeg må gøre opmærksom på at klubben er til for medlemmernes skyld og ikke for de per-

soner som gør et stykke ulønnet arbejde i kulissen. Vi har igen i år ansat trænere til 2 hold samt 

personer til at styre vores 3. senior, men såfremt der ikke dukker flere spillere op til træning må vi 

overveje om det er det værd.  

 

Desuden synes jeg at der er for megen brok i kulissen, vi må alle være enige om hvad skal nå af 

mål her i Blovstrød IF Fodboldklub, vi kan så blive uenige om metoderne til at nå disse mål. Langt 

de fleste metoder træffer vi i fællesskab men når der er uenighed er der en som må skære igen-

nem, og der er altså nogle bestemte personer som bestemmer disse metoder og det må man ind-

ordne sig under.  

 

Old boys holdet rykkede i 1999 op fra Old-boys række 2 til Old-boys række 1, den bedste under 

SBU. Holdet er gennem de sidste par år blevet forstærket med en del af vores tidligere 1. senior 

spillere. Klaus Kristensen overtog lederskabet af Old-boys holdet og han har kæmpet en brav 

kamp for at kunne stille 14 mand til hver kamp. Holdet mødte mange utrolig gode modstandere og 

fik mange tætte kampe som blev afgjort med et enkelt mål til an af siderne. Holdet sluttede midt i 

rækken og kan se frem til endnu en spændende sæson i den bedste old-boys række. 

 

Veteranholdet deltog i 2000 i en privatturnering (som de plejer at gøre). Holdet blev ledet af Niels 

Dreyer og bestod af mange nye veteranspillere som kom fra old-boys afdelingen. Gennem hele 

året lå holdet i toppen af rækken, men det blev dog ikke til oprykning til den bedste række i denne 

privatturnering. I år 2001 får vi endnu et veteranhold, det vil sige at klubben for 1. gang har 2 vete-

ranhold. Dette skyldes en henvendelse fra et hold som spillede i B82 Virum men ikke trivedes der, 

disse spiller har nu meldt sig under Blovstrøds faner  

 

I år 2000 havde klubben for 1. gang nogensinde et superveteran hold i tilmeldt i en udendørsturne-

ring. Superveteran er for spillere som er ældre end 47 år og mange af disse spillere har spillet fod-

bold i Blovstrød gennem mange år. Holdet blev ledet af Kell Storm. De spillede ligesom vores yng-

ste medlemmer på en ½ bane og på 7 mands mål. Jeg fornemmer at dette blev en stor succes 

med mange sjove oplevelser. I gen i år 2001 skal Blovstrød IF have 1 superveteranhold.  

 



Årets BIF’er blev kåret på afslutningsdagen for seniorer og det blev Lars Kristensen. Det var under-

tegnede som alene stod for valget og i år faldt dette på en spiller der gennem hele sin aktive karrie-

re på nær nogle få år har spillet i Blovstrød. Han har tidligere været medlem af bestyrelsen, han 

har i år 2000 været anfører for vores 1. senior og er den spiller som stadig aktiv 1. seniorspiller har 

spillet flest kampe på 1. holdet., jeg synes det var er yderst fortjent at han modtog et gavekort til 

Allerød Idræt sponseret af SID Allerød som årets BIFer.  

 

Årets BIF’er 2000 : Lars Kristensen. 

 

Sluttelig vil jeg takke alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, trænere og øvrige medlemmer for et fod-

boldår på godt og ondt. Jeg håber at alle medlemmer af klubben er klar til endnu en tørn for vores 

fodboldklub i Blovstrød. 

 

 

 

Morten Buchwald 
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