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Foran dig har du det nye klubblad 
der denne gang er på 32 sider og fyldt 
med spændende artikler til glæde 
for vore medlemmer, annoncører og 
øvrige læsere.
Temaerne i dette nummer har på 
mange måder at gøre med klubbens 
udvikling fra arbejdet i Børneafde-
lingen over synspunkter om talentar-
bejdet og til beslutninger på klub-
bens generalforsamling.

For 50 år siden skrev bladets redaktør 
og opfordrede alle fodboldelskere 
til at gå i Idrætsparken og overvære 
fi nalen i KBUs pokalturnering mel-
lem drengeholdene fra FREM og 
Hvidovre.
Flere år senere, i 1966 var fl ere af de 
talentfulde drenge på deres respek-
tive klubbers 1. hold i kampen om 
Danmarksmesterskabet hvor Hvid-
ovre IF blev danmarksmestre og 
FREM vandt sølv.

I dag har vi også et talentfuldt dren-
gehold, årgang 93/94. Om bare 5 år 
kan de være modne til seniorafdelin-
gen og dermed være vigtige spillere 
for klubbens fremtid. Klubbladet 
har besluttet at vi de næste 3 år vil 
følge dette hold, dets spillere og deres 
udvikling. Vi håber, at de vil blive i 
FREM fordi de trives her og får gode 
resultater med klubben.
Giv dem samme opmærksomhed, 
som vi andre fi k dengang, og følg de-
res hjemmekampe når du har tiden. 
Hvornår de spiller kan du se ud af 
”Kalenderen” bagest i bladet.

Er 5-10 år lang tid? Et godt spørgs-
mål. Og svaret afhænger nok af, 
hvem man spørger, og om man ser 
bagud eller fremad. I hvert fald er det 
den planlægningshorisont som po-

litikerne arbejder med når de prøver 
at etablere en helhedsplan for Valby 
Idrætspark. En helhedsplan der om-
fatter vandkulturhus, nye boliger og 
nye klubhuse til de berørte klubber 
her i blandt Boldklubben FREM.

Nogle vil sige ”vi tager det som det 
kommer”, andre vil sige ”det kommer 
aldrig” og atter andre vil sige ”det 
lyder rigtigt spændene”. Klubbladet 
indtager den sidste holdning, hører 
altså til de ukuelige optimister, der 
tror på fremtiden og tager politi-
kerne alvorligt, når de siger, at de 
vil gøre noget for os. Vi vil i artikler 
i dette og senere numre belyse hele 
dette projekt ”Valby Idrætspark” og 
løbende orientere vore medlemmer 
om udviklingen.

Boldklubben FREMs bestyrelse tror 
også på det og derfor vil alle beslut-
ninger eller mangel på samme være 
uhyre vigtige for klubbens fremtid, 
et tema som også afspejlede sig i 
årets generalforsamling, hvor fl ere 
medlemmer efterlyste mere klare og 
synlige mål for klubben. 

I forbindelse med vort nye klubblad 
arbejder vi også på at gøre bladet 
mere attraktivt for vore faste annon-
cører. Som en del af dette tilbyder 
vi derfor redaktionel omtale hvis en 
annoncør gerne vil ud med et særligt 
budskab der ikke kan dækkes i en 
traditionel annonce. Arbejdernes 
Landsbank, som vi har haft et man-
geårigt samarbejde med, har i dette 
nummer benyttet sig af tilbudet.

God fornøjelse med læsningen.

JCK
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Generalforsamlingen blev en sejr 

for ytringsfriheden. Bestyrelsen blev 

rost for god økonomi og sin daglige 

gerning, men fi k kritik for manglende 

synliggørelse af fremtidens mål og 

planer.

Det hele startede helt efter traditioner-

ne med mindeord og et minuts stilhed 

for dem der havde “forladt” os i årets løb, 

oplæsning af årets nålemodtagere samt 

ikke mindst med uddelingen af “Svend 

Petersens ærespokal”, der i år tilfaldt 

Moni Heinze for hendes store indsats i 

Børneafdelingen.

Preben Christiansen blev valgt som 

dirigent og Jette Sehstedt som referent, 

hvorefter dirigenten kunne give ordet til 

bestyrelsens beretning ved Jim Voss.

Alt åndede fred og idyl, da Jim Voss 

satte sig ned efter en grundig og traditio-

nel gennemgang af årets begivenheder 

og et par kig ind i det nye år. Han havde 

dog dårligt fået sat sig før pokker tog ved 

forsamlingen, der som springbalsaminer 

i højsæsonen for op fra stolene.

Det startede med Tage Olsen, som ville 

have gentaget medlemstallet og have svar 

på, hvorfor han fi k tilsendt girokort, når 

han var tilmeldt PBS. Thorkild Ander-

sen var bekymret over at talentarbejdet 

var ved at gå i stå og ville også have svar 

på om FREMs bestyrelse havde rejst 

indvendinger mod planerne om at sløjfe 

Ellebjerg Station. Ib Henriksen ville 

høre om rygterne omkring 1.junior/1.

ynglinge organisatoriske placering var 

korrekte. Hans Westerberg ville høre om 

fremtidens medlemstal. Per Johansen 

ville høre, om man ville købe unge spil-

lere udefra, eller om man selv ville stå for 

opdrættet. Og sådan kunne det fortsætte 

i en uendelighed.... Blodtrykket på besty-

relsespositionerne steg adskillige grader. 

Svarene kom, men de var ikke alle ganske 

overbevisende og lidt fortvivlelse bredte 

sig i rækkerne.

Så bad Carsten Jallow om ordet, han 

ville gerne sige noget om bestyrelsens 

arbejde. Som træner i klubben gennem 

8 år havde han fulgt godt med i, hvad der 

skete i klubben.

Han roste bestyrelsen for det store ar-

bejde alle i bestyrelsen udførte i forbin-

delse med at få dagligdagen til at fungere 

for spillere, ledere og trænere. Et arbejde 

som han værdsatte højt. Når det kom 

til mål og planer for fremtiden, var han 

mere kritisk. Han havde svært ved at se, 

hvad det var, vi egentlig ville. Han fulgte 

det op senere i debatten ved at sætte 

“?” ved den høje afl ønning af enkelte 

trænere på bekostning af en mere bred 

satsning på uddannelse og deraf afl edt 

talentarbejde.

Carstens indlæg udløste en række 

reaktioner fra forsamlingen. Hans W. og 

Ole “Jyde” tog tråden op, hvad vil vi, og 

hvordan kommer vi videre, spurgte de. 

Bestyrelsen forsøgte sig på fl ere fron-

ter. Torben Dehli efterlyste mere klare 

svar.

Jim talte om at vi gerne ville kvalifi -

cere os til DBUs talentudviklingspulje. 

Johnny forklarede at vi ville være i de 

bedste rækker med vore talenthold og re-

fererede som sidste år til “den røde tråd” 

i ungdomsarbejdet. Moni forklarede om 

vanskelighederne ved at tage fl ere børn 

ind i børneafdelingen uden tilgang af nye 

ledere.

Bent “Dyt” spurgte, hvorfor vi ikke 

som i “gamle dage” kunne fastholde 

tidligere 1. holdspillere, og få dem til at 

tage en ledertjans. Midt i det hele gjorde 

Tonny Saaby opmærksom på, at hvis vi 

ikke tænkte på 2. holdet kunne det gå 

grueligt galt. 

Enden på det hele blev, at både besty-

relsen og forsamlingen var enige om, 

at mere synlige mål og især planer på 

3-5 års sigt var en nødvendighed og at 

løsningen som foreslået af Ole “Jyde”, 

kunne være, at bestyrelsen nedsatte et 

strukturudvalg.

Herefter kunne bestyrelsens beretning 

godkendes.

Orientering fra AS. På sidste række 

kunne Erik Gamst konstatere, at han 

som næste taler måtte holde sig til den 

korte version. Pausen og tørsten var ved 

at melde sig, så det skulle vise sig at være 

en klog disposition. Med få ord gjorde 

han status på spillersituationen, resul-

tatforventninger i 1.division, sponsor 

til- og afgang og AS-økonomi. Hårdt 

arbejde i de kommende 2 år skal sikre en 

sund økonomi og dermed en platform 

for avancement til superligaen. Hvad 

angik situationen omkring 1.junior/1.

ynglinge´s organisatoriske placering, så 

han helst, at begge hold var i AS-regi, 

men hele temaet forhandles i øjeblikket 

med moderklubben. Han takkede for 

opbakning og havde især bemærket den 

store indsats fra frivillige ved FREMs 

Generalforsamling,
den 29. januar 2007
Årets generalforsamling rejste det store spørgsmål: “Hvor vil vi hen med vor klub?”
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hjemmekampe og øvrige arrangementer. 

Det sidste medførte et par reaktioner 

fra salen. Torben Dehli ville gerne vide, 

hvordan økonomien havde været ved 

de koncerter, hvor FREM havde været 

medarrangør. Erik Gamst meddelte at 

både Kim Larsen og arrangementet i 

Valby Hallen havde givet overskud til 

klubben, selvom hovedarrangøren i 

Valby hallen havde tabt en del penge. 

Cecil spurgte til kravet om betaling af lo-

kaleleje, da man ville låne lokaler til årets 

FOB fest. Erik Gamst beklagede dette og 

lovede, at sådan en situation ikke ville 

gentage sig.

Efter mange år med “store ord” fra 

AS ledelsen var det befriende med den 

økonomiske realisme, der kom til udtryk 

under denne orientering fra AS.

Boldklubben FREM - Regnskab 

2005/06. Kasserer Thomas Thestrup 

fremlagde et fl ot regnskab, der med årets 

resultat på 161 tusinde kroner i over-

skud fordoblede klubbens egenkapital. 

Dette, kombineret med en fornuftig og 

købmandsmæssig opsparing af udlod-

ningspenge, betyder, at beholdningen af 

likvider rummer et historisk tal på over 

én million gode danske kroner. At pen-

gene på lang sigt skal bruges til at indfri 

fremtidens mål og planer synes åbenlyst 

for alle, og der var stor ros til Thomas og 

bestyrelsen for årets resultat. Fra salen 

efterlyste Ole “Jyde”, ligesom sidste år, 

at regnskabet skulle vedlægges notespe-

cifi kationer, der viste anvendelsen af de 

største udgiftsposter i regnskabet. Dette 

fi k, som sidste år, velvillige nik med fra 

sal og bestyrelse, så mon ikke det bliver 

indfriet ved næste års generalforsamling.

Både regnskabet og efterfølgende bud-

get for det kommende år blev enstem-

migt vedtaget.

FREM´s Hjælpefond. Værdierne i den 

gamle “røjkammerfond” bugner efter 

fl ere års stigninger på det danske aktie-

marked og dygtig placering af fondens 

midler. Ole “Jyde”  fremlagde ikke uden 

stolthed regnskabet, der viste en egenka-

pital på 830 tusinde kroner, skabt bl.a. af 

et overskud fra årets regnskab på i alt 180 

tusinde kroner.

Der var enighed om at en større del af 

overskuddet end hidtil skal ud og gøre 

gavn i bl.a. ungdomsarbejdet. En udta-

lelse der glædede lederen af drengeafde-

lingen Bent “Dyt”, der ofte har måttet 

gå tiggergang til sociale myndigheder 

og forældreforening når en betrængt 

familie skulle have støtte for at få deres 

dreng med på rejseaktiviteter, der som 

oftest bliver fi nansieret ved delvis del-

tagerbetaling. Finn Willy foreslog, som 

han også gjorde sidste år, at man fandt et 

“føl”, der var klar i kulissen, når ildsjælen 

Ole ”Jyde” måtte trække sig. Ligesom 

sidste år syntes alle, at dette var en rigtig 

god idé, men hidtil er der ikke udpeget 

nogen.

Forslag til generalforsamlingen: I 

en tid hvor klubberne i såvel superliga 

som 1. division uddeler tusindvis af 

frikort/billetter til sine hjemmekampe 

for at fylde tribunerne, kan det synes 

småligt, at et forslag om at tilbyde 

“gamle” 1. holdspillere med 200 kampe 

og 25 års medlemskort frikort til FREMs 

hjemmekampe, ikke gik glat igennem. 

Bo Christensen m.fl . talte varmt for 

forslaget. Jan Lassen m.fl . talte varmt 

imod det. Efter en til tider kringlet debat, 

fl ere grå hår til dirigenten, og ønske om 

“timeout” fra bestyrelsen gik forslaget til 

afstemning. Blandt de menige i salen var 

der et knebent fl ertal for forslaget, men 

med bestyrelsens stemmer imod faldt 

forslaget. 

Bestyrelsen foreslog som alternativ at 

udarbejde retningslinier, for “belønning” 

af trofaste spillere og ledere med man-

geårig indsats for FREM. Forslaget blev 

enstemmigt vedtaget, og forsamlingen 

vil vente spændt på resultatet.

Jubilæumsfond: Bestyrelsen foreslog 

at alle medlemmer, aktive som passive 

skulle indbetale 10 kr. årligt til en fond 

der skulle anvendes i 2011, hvor vi har 

125 års fødselsdag. Torben Dehli fore-

slog, at beløbet blev sat op til 20 kr. for 

alle. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Valg af bestyrelse, revision og leder 

af cricketafdeling: Dette var aftenens 

hurtigste punkt. Ingen arbejdsheste 

forlader os, og alle blev genvalgt med 

akklamation.

Eventuelt: Torben Dehli spurgte 

om bestyrelsens holdning til fremtidig 

rygepolitik i restauration og omklæd-

ningsrum. Cecil spurgte til de gamle 

og den manglende evne til at stille op i 

alle rækker. Ib Henriksen roste Thomas 

for godt arbejde. ”Nuser” spurgte om 

2 gange 19 års medlemskab ikke kunne 

kaste noget af sig, og Per spurgte for 

fjerde gang om fremtidig spillerpolitik. 

Kræfterne var ebbet ud og tiden inde til 

at lukke og slukke.

Afslutning: Næsten 4 timer var gået 

siden Jim Voss og Preben Christiansen 

(dirigent) havde åbnet ballet til en utra-

ditionel mandag aften, hvor bestyrelsen 

klogelig havde valgt ikke at ville konkur-

rere med tirsdagens kvartfi nalekamp 

fra VM i håndbold mellem Danmark og 

Island (42-41). Nogle mener, at gene-

ralforsamlingen også skal være en fest, 

og en fest blev det næsten, så medens 

bestyrelsen måtte svælge kolde colaer 

og isvand for at holde hovederne klare, 

kunne salen forsøde tilværelsen med gra-

tis kølige pilsnere, som kom på bordet 

efter fl ere opfordringer. Til alle jer der 

ikke var med.... I gik sku´ glip af noget.... 

Ifølge dirigenten den bedste generalfor-

samling i mange år. 

Nu håber vi bare, at bestyrelsen kan 

løfte de gode intentioner, der lå bag 

spørgsmålet: “Hvor vil vi hen med vor 

klub”, så ikke dagligdagens forpligtigel-

ser tager overhånd på bekostning af mål 

og planer for fremtiden. 

jck 
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Godt jydsk 
købmandsskab
i spidsen for 
Boldklubben 
FREM A/S
Sæt næring efter tæring er linien hos bestyrelses-
formand Erik Gamst og måske starten
på en ny periode i toppen af dansk fodbold.

To år med lukning af diverse huller skal 

sikre en sund økonomi og derefter er 

målet superligaen som måske kan nås 

indenfor 5 år.

Målet er klart og på holdet til den tid, 

vil de fl este spillere være fra egen avl, 

suppleret med spillere der måske ikke 

kan nå helt til tops i Brøndby eller FCK. 

Derudover talenter fra provinsen, der 

har lagt deres studier i København.

Sådan ser Erik Gamst verden, og det 

lyder jo meget enkelt og logisk. En god 

start på vej mod disse mål vil være en 

placering i midten af 1. division i denne 

sæson, og et driftsresultat med sorte tal 

(overskud) på bundlinien.

Budgettet er lagt og næsten som jeg 

husker det fra min læretid i ØK, skulle 

det også holdes. Man kunne ikke få 

udleveret en ny pencilpatron til sin kug-

lepen uden at afl evere den gamle patron. 

Man sparede på femørerne og lod først 

dalerne rulle når tiden var inde. 

For nogle er det helt nye vinde der 

blæser og nye vinde skal der til også i be-

styrelsen hos AS. På generalforsamlingen 

i maj 2007, bliver bestyrelsen udvidet 

med 2 medlemmer således at bestyrel-

sen fremover vil bestå af 9 medlemmer. 

Nogle træder ud og et nyt professionelt 

team med erhvervsmæssige og sportslige 

kompetancer skal træde til, samtidig 

med at ny kapital tilføres.

Københavnerklub med superliga-

stadion i hjertet af Valby Idrætspark og 

med ansvar for 1. junior, 1. ynglinge og 

1. og 2. senior er det optimale billede, af 

situationen i år 2015, hvis alt går efter de 

planer som lige nu er kendte. Jyden fra 

Kolding ser som sine forbilleder, klubber 

som Vejle, AGF og Lyngby. Klubber med 

dygtige ledelsesressourcer og på vej i 

dansk fodbold, selv om de ikke alle lige 

nu har sportslig succes.

De kommende års samarbejde med 

moderklubben er afgørende for suc-

ces og Erik erkender at selv om meget 

er godt, er der en række områder hvor 

samarbejdet kan forbedres.

Lige nu står forårssæsonen for døren. 

Alle kampe er vigtige, alene en enkelt 

placering højere kan fordoble indtægter-

ne til klubben fra DBU´s Tv-pulje. Antal-

let af tilskuere og Kim Larsen koncerten 

er to andre meget afgørende faktorer for 

indtægtssiden.

Med Anders Theils ledelse af holdet er 

han tryg, uden reelt at vide hvad de kan 

præstere når det for alvor går løs, men 

drømmen om en sejr over “Sønderjy-

ske” ville være en pragtfuld start. Uanset 

hvad, penge til nye spillere er der ikke - så 

det er bare med at stå fast.

Ser han langt frem i tiden, befi nder 

Boldklubben Frem sig på en af de bedste 

beliggenheder i København, med et vej-

net der fører lige til Valby og Sydhavnen 

og med et kommende boom i boliger og 

dermed også medlemstilgang og fl ere 

tilskuere, hvis vi arter os vel. Torveporten 

og F.L. Smidt grunden vil føre ca. 4000 

nye boliger med sig. De kan være færdige 

omkring år 2012, det år hvor FREM 

måske er tilbage i superligaen.

En kombination af optimisme, rea-

lisme og forhåbentlig gode folk omkring 

sig skal bane vejen i et tæt samarbejde 

med moderklubben. 

GB-øl, skrålen, pølser og sponsorer der 

vil være med hvor det sker, er på vej, så 

den gamle gartner fra grøntorvet, med 

den store, men stramme pung, venter 

spændt på den dag hvor byggekranerne 

til det nye vandland rejser sig. Så ved han 

at vi er på vej.

 jck

Støt vore
 annoncører 

og sponsorer.... 
med dine indkøb

De støtter os....
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Stemningen var som sædvanlig både 

humørfyldt og lunefuld, da formanden 

Peter Fryd bød velkommen til årsmøde 

i FOB.

Preben Christiansen blev valgt til 

dirigent. Peter gennemgik årets aktivi-

teter, og samtidig løftede han sløret for 

bestyrelsens overvejelser om at afholde 

månedlige klubaftener for FOBs med-

lemmer. Et tema som livligt blev disku-

teret efter beretningen og senere taget op 

under Thorkilds regnskabsafl æggelse og 

under punktet “Eventuelt”.

Årets regnskab viste et pænt overskud 

på Kr. 9.164,-. Det betyder at FOB har 

en egenkapital på ca. Kr. 30.000,-. Det så 

fornuftigt ud, men udløste alligevel en 

debat om årsagen til de øgede portoud-

gifter. Ifølge Thorkild havde moderklub-

ben tidligere dækket dette område, men 

gør ikke dette mere.

På kreativ vis kunne debatten om klub-

aftener nu kædes sammen med øgede 

portoudgifter, og dirigenten kunne 

glæde sig over, at der nu kom mere liv i 

kludene.

Glæden varede dog kort da Robert 

Christensen, som har det med at 

springe op som trold af en æske ved disse 

højtidsstunder og fremkomme med 

provokerende udtalelser, pludselig brød 

idyllen.

Tilbage på sporet blev alle opstillede 

genvalgt, og FOBs bestyrelse kunne 

fortsætte sit arbejde med følgende 

besætning: Peter Fryd (formand), Cecil 

(næstformand), Thorkild A. (kasserer), 

Jørn Jeppesen og Brian Juul (best.medl.). 

Ole Jyde blev genvalgt som suppleant og 

Finn Willy som revisor.

Herefter kunne debatten fortsætte 

under “Eventuelt”. Jan Helmark havde 

tidligere på aftenen rejst spørgsmål om, 

hvem der egentligt holder/har ansvaret 

for FREMs fødselsdag. Selv om FOB har 

været aktiv omkring denne dag i fl ere år, 

slog bestyrelsen fast, at FREMs fødsels-

dag er moderklubbens ansvar.

Temaet omkring månedlige klubaf-

tener blev taget op igen. Torgunn, som 

havde været med da det var en stor suc-

ces, mente, at tiden var løbet fra den type 

af arrangementer og troede derfor at det 

ville blive svært at samle deltagere. Bent 

“Sylvia” foreslog, at man kunne prøve 

et forårs- og et efterårsarrangement og 

derved blev det.

FOB har i dag 144 medlemmer, deraf 

var ca. 50 til stede på dette årsmøde. I og 

for sig en ganske pæn tilslutning - faktisk 

fl ere end der mødte op på moderklub-

bens generalforsamling, men Jørn Jeppe-

sen rejste alligevel det relevante spørgs-

mål: “Hvordan får vi involveret dem, der 

ikke er her i aften?” Baggrunden for dette 

spørgsmål er erfaringer fra årets cykel-

løb og fra den årlige afslutningsfest, gode 

arrangementer, men det kniber med en 

bredere tilslutning. Et relevant tema også 

for moderklubben. 

Preben Christiansen foreslog en mulig 

brugbar vej, at man prøvede at inddrage 

nøglepersoner i forberedelse og gennem-

førelse af arrangementerne. Af øvrige 

forslag blev mulighederne for at gen-

nemføre generationsmøder og at analy-

sere behov og ønsker drøftet. Bestyrelsen 

nikkede og samtykkede. Her har vi vist 

alle noget af en udfordring.

Vi står i et vadested hvor fornyelse er 

tiltrængt, men vejen frem er uklar. Ro-

bert sprang op igen og udvandrede lidt 

senere for anden gang, men huskede dog 

at tage en “bajer” med på vejen ud.

Herefter kunne Cecil dele vin ud til 

årets fødselarer. Efterfølgende tog han 

punktet fra moderklubbens generalfor-

samling op, at et “føl”/en efterfølger til 

FREMs Hjælpefonds administrator Ole 

Jyde blev udpeget. Bestyrelsen havde talt 

med Lars Larsen og Arne Werge, som 

begge er bankfolk, Ole Jyde blev opfor-

dret til at kontakte Lars og etablere et 

begyndende samarbejde.

Fortsættes på side 14

Årsmøde i FOB, den 27. februar 2007



Nålefesten mandag
den 5. marts 2007

Erik Knudsen: 

“ Herlig stemning og god mad.”

Klubbladet har spurgt en række deltagere om deres syn på årets nålefest:

Ib Friis:  

“ ”En dejlig fest og en skøn tradition””
Kjeld Cecil Nielsen:“ ”Dejlig mad og 

god underholdning, men 
jeg synes at man skal 

gøre mere ud af selve 
nåleoverrækkelsen – giv 

dem nogle ord med på vejen. ”

Tage Rasmussen: 

“
Ham Tommy Troelsen var 

bare go” her med blondinehistorien: 

”Hvad er nærmest, Månen eller Lon-

don? Det må være må-

nen, den kan man jo se! ”

8
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FREM’s billeverandør
Få bilen repareret hos Autodania.

Som sponsor, medlem af FREM Support
eller foreningen opnås 5% på værkstedsregningen

Café FREM
byder velkommen og tilbyder

vel tilberedte menuer til den gode pris af

kun kr. 49,-
MANDAG-FREDAG - fra kl. 17.00

HVER TORSDAG - fra kl. 12
Ikke at forglemme - lækkert frisksmurt smørrebrød á kr. 15,-

Alt i alt et besøg værd
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”Gabestokken”
Idrætspark, startende med Vandkultur-

huset som vi alle håbede på ville blive 

næste etape i udviklingen. Desværre, er 

det lige sendt til tælling, det modtagne 

tilbudsprojekt var for dyrt og leverede 

ikke op til kravene i udbudsmaterialet. 

Jeg sidder selv i bedømmelsesudvalget 

og nu tror jeg først det tidligst kan står 

færdigt i 2010.

Nyt stadion og overborgmester Ritt 

Bjerregårds planer om ”billige Boliger” 

indgår jo også i udviklingen af Valby 

området, så en egentligt udbygning af 

klubhuset tror jeg ikke bliver aktuelt, 

men jeg tror på at vi, ad åre, får et nyt 

klubhus. 

Jim Voss.

formand.

Stafetten er denne gang givet til Torben 

Dehli (holdleder 2. senior) som stiller 

følgende spørgsmål til Jim Voss:

”Hvad er bestyrelsens planer 
for forbedring/udbygning af 
FREMs klubhus?”

Svar: ”Boldklubben FREM har løbende 

søgt KI om forbedringer af vores gamle 

og nogle steder meget nedslidte klubhus. 

Kultur- og fritidsforvaltningen har netop 

afsat 15 mille i budget 2007, til vedlige-

holdelse i Valby Idrætspark, heraf er der 

afsat midler til at renoverer klubbens 

omklædningsrum og toiletter samt til en 

gennemgang af alle vinduerne i klubben, 

så der sker da noget!!

En udbygning af klubhuset er ikke på 

dagsordenen i bestyrelsen, da vi venter 

på udviklingsplanerne for hele Valby 

Sæsonstart
- Nyt fra Børneafdelingen

Græsset er igen blevet grønt og det be-

tyder igen liv og glade dage på banerne. 

Børnene elsker når de igen kan træne 

udendørs efter en l a n g vinter med 

indendørstræning i en af de nærliggende 

skolers gymnastiksale.

I turneringen er både 1. miniput og 1. 

microput meldt til i A-rækken, altså den 

bedste række der kan spilles i for den 

årgang. De øvrige hold er placeret i B- og 

C-rækker alt efter trænernes ønsker. 

Målsætningen er at alle hold slutter i den 

bedste halvdel af puljen.

Den 10. april har Boldklubben FREMs 

børneafdeling budt 10 nye små spillere 

velkommen.

Der er nemlig startet et hold op for 

årgang 2003, det er nogle små størrelser 

som en time om ugen kommer ud og 

leger med lidt bolde.

Vi har nu i 2 år kørt med podehold, 

altså drenge/piger mellem 3-5 år og det 

har fra dag 1 været den helt store succes. 

En af årsagerne er nok, at ikke ret mange 

klubber her i Københavnsområdet har 

hold for så små. Det er svært at fi nde 

”trænere” og indtil videre kører det og 

har det kørt på forældreinvolvering.

Kristi Himmelfartsdag har børneafde-

lingen arrangeret kagemandsstævne for 

årgang 2001 og 2002, i den forbindelse 

kunne vi godt bruge lidt hjælp til at 

dømme 5 mands kampe, til uddeling af 

juice og kagemænd, salg af lotteri mm. 

Kunne du tænke dig at give en hånd med, 

så kontakt Carina Erleben på tlf. 20 96 96 

57 eller undertegnede på tlf. 26 56 29 65.

Forårshilsen

Moni Heinze, Børneformand
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Medlemskort/adgangskort:
Husk, at I har mulighed for, at få et 

medlemskort til klubben, ved henven-

delse til klubbens kontor.

For ungdomsmedlemmer gælder dette 

som adgangskort til Frems hjemme-

kampe i 1. division.

Vi har kun en lille lamineringsmaskine, 

så kommer der mange anmodninger 

om kort på samme tid, skal I forvente 

lidt længere leveringstid.

Talentudvikling:
For at synliggøre idéer og visioner, har 

undertegnede sat et udvalgsarbejde i 

gang til forbedring af talentudviklin-

gen. Deltagerne består af trænere og 

ledere i ungdoms- og seniorafdelingen.

Det regelsæt, som vi arbejder efter 

trænger til en opdatering og udvidelse.

Klubbens bestyrelse er i gang med at 

diskutere og fastsætte rammerne.

 

Johnny Hansen

Ungdomsformand

Cafe Frem
Cafe Frem er atter kommet under mo-

derklubbens vinger. Der er måske ikke 

mange der har vidst det, men cafeen 

har i nogle år været under A/S ansvar 

og risiko. Den daglige ledelse vareta-

ges af Berit, der som hidtil forpagter 

restaurationen og betaler en månedlig 

afgift, nu direkte til moderklubben. Der 

er ikke planlagt ændringer i åbningsti-

der og ydelser.

Erling Ravn

Næstformand

En hilsen fra kassereren.
Lad mig indlede med at takke for de 

mange rosende ord i forbindelse med 

generalforsamlingen i januar måned.

En stor tak skal lyde til mine 2 for-

gængere på posten som Boldklubben 

FREMs Kasserer – nemlig Thorkild 

Andersen og John Chr. Kassinger for 

altid med stor velvillighed at stille deres 

ekspertise til rådighed, når der ind 

imellem er opstået situationer hvor jeg 

har haft brug for dem.

Skylder du i kontingent?
I Skrivende stund skylder ca. 17 % af 

klubbens ca. 900 medlemmer kontin-

gent. Det fi nder jeg utilfredsstillende, 

og jeg vil her gerne benytte lejligheden 

til at opfordre ”skyldnerne” til at få 

deres kontingentforhold bragt i orden.

Opsigelse af medlemskab skal 
ske skriftligt, 14 dage før en ny 
kontingentperiodes start
Når man indmelder sig i Boldklubben 

FREM, modtager man et velkomstbrev, 

hvori man kan læse diverse regler og 

retningslinier, heriblandt regler for ind 

og udmeldelse. Lad mig her understre-

ge at disse regler er vedtaget af bestyrel-

sen og de bedes overholdt.

Når jeg nævner dette, skyldes det at 

klubbens kontor modtager utroligt 

mange opkald vedrørende specielt ud-

meldelser, hvor de gældende regler ikke 

er overholdt og vi derfor må bede folk 

om at betale, før et eventuelt spillecerti-

fi kat kan udleveres.

 Thomas Thestrup

Kasserer

1. junior og 1. ynglinge:
Bestyrelserne i Boldklubben FREM og 

Boldklubben FREM A/S har besluttet, 

at det sportslige og økonomiske ansvar 

for 1. ynglinge og 1. junior fra 1. fe-

bruar 2007 ligger i moderklubben. Det 

økonomiske ansvar for kontraktspil-

lerne ligger dog fortsat hos FREM A/S.

Fastsættelse af de sportslige mål og ud-

viklingen af spillerne foregår naturlig-

vis stadig i samarbejde med A/S.

Den daglige ansvarlige for disse hold er 

ungdomsformand Johnny Hansen.

Trafi kforhold.
Brugerbestyrelserne i Valby Idrætspark 

opfordrer til at der bliver gjort noget 

for de gående trafi kanter mellem Ny El-

lebjerg station og Valby Idrætspark.

I et åbent brev til politikerne på Køben-

havns Rådhus peger vi på at adgangs-

vejene er blevet væsentligt forringet for 

børn og voksne, med deraf følgende 

utryghed og risiko for trafi kulykker.

Brevet indeholder ikke konkrete løs-

ninger, men vi opfordrer politikerne 

til at handle nu og her og ikke først når 

der er sket en ulykke.

Du kan se brevet i sin helhed på klub-

bens hjemmeside (www.bkfrem.dk) 

eller på opslagstavlen i klubhuset.

Jim Voss

Formand

 Bestyrelsen meddeler:

Støt vore annoncører 
og sponsorer.... med dine indkøb

De støtter os....
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Med 2 forretninger er home,
Valby og København SV’s
største ejendomsmægler! 

Ring eller kom ind i en af vores 2 forretninger, 
hvis du ønsker at høre mere om hvad home

kan gøre for at sælge din bolig.

Toftegårds Alle 31 

Tlf. 36 30 60 88 

Valby Langgade 203 

Tlf. 36 16 05 55 

Vinteren er blevet brugt til at give 

lokalerne en tiltrængt ansigtsløftning. 

Arbejdet er udført af en række frivillige 

fra ”torsdagsholdet” og FOB, som nu i 

over en måned har brugt timer dagligt 

for at bringe det i fi n stand. Allan Jensen 

har stillet maling til rådighed, kvit og frit. 

En stor tak skal lyde til de frivillige og 

Allan fra mig og hele bestyrelsen.

Nu er det så mit håb at nu da der er 

blevet rent og pænt, at alle vores med-

lemmer som daglig kommer i klubhuset 

vil hjælpe os med at holde det, det vil sige 

at i ikke går ind i klubhuset med støvler, 

eller grusbanesko, og at i når i bruger 

toilettet, bruger det til det det er bereg-

net til, og ikke vasker hverken støvler 

eller sko i håndvasken eller smider med 

vådt papir rundt på lofter og vægge, til 

de ældre, der er rygere, at i ikke smider 

skodder i urinalet men i den lille skål der 

står ved siden af. 

Så er der en stor surbasse, og det drejer 

sig om vores omklædningsrum, og jeg 

er ked af , at jeg her i bladet desværre 

må konstatere at vi har nogle få unge, 

der på kort tid kan få det hele til at ligne 

en svinesti, nogle gange grænsende til 

hærværk, hvilket så kræver et stort eks-

traarbejde af KI´s rengøringspersonale 

og af os andre. Håber at alle, der sætter 

pris på ordentlige lokaler og faciliteter, er 

opmærksomme på dette og påtager sig 

en opdragelsesopgave når de bemærker 

at almindelig renlighed og god ordens-

sans forsømmes.

En rigtig god sæson til alle.

Erling Ravn, Næstformand

Nye lyse farver i klubhus 
og restaurant…….
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På en dejlig solskinsfyldt forårsdag 

troppede 2011 tilskuere op i Valby 

Idrætspark for at vurdere formen hos 

FREM og gæsterne fra ”Sønderjyske”.

Resultatet blev 0-0 i en kamp hvor beg-

ge hold fra starten var opsat på at vise 

deres færdigheder. Hvis vi skal vurdere 

resultatet på tilspillede målchanser 

har FREM nok mest grund til at være 

tilfredse med det ene point.

I 1. halvleg havde FREM sin stør-

ste målchanse i kampen efter ca. 20 

minutters spil. Et glimrende angreb i 

venstre side, blev afsluttet af Atli Dani-

elsen, med et brag af et langskud som 

sønderjyskes målmand måtte ud i fuld 

længde for at parere. Riposten røg ud 

Sæsonpremiere 
– 1. Division

til Martin J. der sikkert bankede bolden 

op i nettaget. Desværre blev Martin 

dømt offside – men godt så det ud.

FREM havde svært ved at komme 

igennem og sønderjyske havde et frisk-

park på trekantsammenføjningen og i 

de sidste minutter af halvlegen reddede 

Jørgen Nielssn med en refleks et listigt 

skud helt nede i højre målhjørne.

I 2. halvleg spillede FREM bedre, dog 

uden at kunne dominere eller tilspille 

sig reelle målchanser. I den anden 

ende brændte det alvorligt på et par 

gange, men en imponerende redning af 

Jørgen Nielsen og overliggeren forhin-

drede sønderjyske i at score. 

Alt i alt en god sæsonpremiere for 

FREM selvom sønderjyske virkede tek-

nisk og fysisk bedre. Hos FREM impo-

nerede forsvarsmæssigt Nabil Aslam, 

Mikael Simonsen og som nævnt Jørgen 

Nielsen i målet. I angrebet var Niko-

laj Mikkelsen hele tiden en trussel 

med sikker boldbehandling og gode 

driblinger. Hele holdet havde ære af 

kampen og alle fightede for resultatet.

I kulisserne var stemningen høj, 

både på tilskuerpladserne og i VIP-

rummet hvor sponsorer med flere nød 

den gode mad og dejlige musik.

Hyggeligt skal det være og det var 

også budskabet fra dagens hovedta-

ler, kriminalinspektør og PR-chef Per 

Larsen fra Københavns Politi. Han er 

en rigtig charmetrold og kan få selv 

uskønt politiarbejde til at lyde som ren 

romantik. Budskabet er der dog ingen 

fejl på ved denne forbrugerservice 

fra Politiet: ”Opfører vi os ordentligt, 

så nøjes de med at regulere trafikken 

– hvis ikke, får vi en på hatten”.

Jck

Øverste række (venstre mod højre): Flemming Clausen (”ØB”) (Materialer), Dalibor Gotovac, Martin E. Jensen, Frank Palka Jensen, Nikolai 
 Mikkelsen, Mikael Simonsen, Martin Jeppesen, Morten Hamm, Tim Ilsø, René Heitmann (Målmandstræner) Mellemste række (venstre mod højre):
Dion Knudsen, Atli Danielsen, Christian Brøndum, Denni Conteh, Anders Theil (Cheftræner), Rasmus Jürgensen, Nabil Aslam, Tommy Olsen, 
 Wassim El Banna. Nederste række (venstre mod højre): Tony Saabye (Materialer), Emil Christensen, Tim Madsen, Jørgen Nielsen, Gunnar Nielsen, 
Aske Krohn, Thomas Krause, Leif Martinsen (Holdleder)   



14

ret det rigtige hold til sæsonstarten. (se artikel fra træningslejr)

3. senior har under trænerne Peter Appleton og Christian P. 

Antonsen arbejdet energisk på at gøre holdet klar til sæson-

starten. Holdet har fået tilført en del nye spillere, som har gjort 

det ganske udmærket. Træningen har været intens og seriøs, og 

mange træningskampe har sammentømret holdet.

Stor ros fra trænerne til spillerne. Trænerteamet er optimi-

stisk og satser på mindst en 3. plads i den kommende sæson.

4. & 5. senior har hele vinteren trænet sammen under Alex 

Grønsund og Jonas Hennild, med Sagib Hussein som assiste-

rende træner. Holdet har under træningen været en samlet 

trup, som i skrivende stund dog deles op i et 4.- og 5. hold. 

4. holdet har forberedt sig grundigt til den kommende sæson 

med mange træningskampe, og trænerne har store forvent-

ninger til den kommende sæson.  Størstedelen af spillerne 

har været med på holdet gennem fl ere år, og de bliver bedre 

og bedre, samtidig har vi i år kunnet byde velkommen til nye, 

rigtig stærke spillere.

Målet for 4. senior er at spille med om oprykningen til serie 3, 

og hvis det bliver nødvendigt, da at levere spillere til 3. holdet.

5. holdet er for spillere, der skal spilles ind i truppen. Det er 

samtidig stedet, hvor der også er plads til hygge. Vi vil dog - som 

andre – gerne vinde, selvom holdet sommetider stiller med 11 

angribere.

Fra sæsonstarten har FREMs fi re 7-mandshold – mere eller 

mindre lukkede - i seniorafdelingen. Trænerne/holdlederne 

Rasmus Schou, Anders Mayland, Daniel Kiss og Zet Wünsch 

arbejder energisk på at skabe stærke hold, der kan være med til 

at vise Boldklubben FREMs ansigt på fodboldbanerne.

God sæson til alle seniorhold!

Niels Birkelyng

Seniorformand.

Sæsonstart - Nyt fra Seniorafdelingen
Foråret så sagte kommer…

Sådan skrev Kaj Munk for 

mange år siden og henty-

dede til problemerne med at 

fl ytte den blå anemone fra 

Lollands muld til de noget 

mere barske områder om-

kring Vedersø i Vestjylland.

2. senior måtte i 2006 tage 

den tunge tur fra DS til KS, 

men som anemonen måtte 

klare sig under andre vilkår 

således også med dette hold.

Opstarten til den nye 

sæson har været præget af 

nedrykningen til KS. Nogle 

”rutinerede” kræfter valgte at prøve lykken i andre klubber, 

mens andre valgte at nedprioritere fodbold og dermed sænke 

ambitionsniveauet.

Udefra er kommet nogle spillere, som har prøvet lykken, og 

vores egne, nyoprykkede ynglinge har gjort det udmærket.

Ole Rasmussen og Steen Ryborg har siden 21. januar arbejdet 

målrettet på at skabe et stærkt hold af resterne af den gamle 

stamme, som gennem hele opstarten har ydet en fortrinlig 

indsats sammen med føromtalte ”nye”.

Træningsresultaterne har været noget blandede, men som 

alle ved, så betyder det mindre. Afgørende er at få sammentøm-

Frisk fadøl til festen!

DALAGER 3 -5   2605  BRØNDBY  TELEFON 43  96  16  05

Vi er leveringsdygtige
i alle slags fadøl, så gæsterne

ikke går tørstige hjem!

Se mere på

www.humle2.dk

Fortsat fra side 7

Årsmøde i FOB, den 27. februar 2007
Ole Jyde der har fl ere jern i ilden, redegjorde for IT-systemet 

som skal gøre historisk arkiv til et spændende opslagsværk for 

alle medlemmer og besøgende i FREM. Et kæmpearbejde har 

gruppen (Ole-Jørn J-Erik L-Arne L-Bent “Sylvia”) sat i gang 

med velvillige tilskud fra fonde udefra. Offi ciel afsløring og 

fremvisning håber gruppen at kunne gennemføre på klubbens 

kommende fødselsdag.

Hermed sluttede mødet, nogle ting er klaret og nogle spørgs-

mål står tilbage. Næsten alle fi k lov til at tale ud. Naturligvis er 

der en grænse for enkelte medlemmers talestrøm, men per-

sonligt føler jeg det ubehageligt, hvis et medlem bliver afbrudt 

midt i en sætning. En tålmodighed, der måske vil forlænge 

årsmødet med 5-15 min, synes jeg ville klæde os bedre.

 jck
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Foråret er på vej!!
Der venter os et spændende forår for 

både lilleput, drenge, junior, og ynglin-

geafdelingen.

Vi har vores 1. ynglinge og 1. junior i 1. 

division, og der er begrundet håb om, at 

vi kan blande os i toppen af rækkerne og 

dermed kvalifi cere os til den landsdæk-

kende 1. division i efterårssæsonen. Men 

det bliver bestemt ikke let.

Vores 1. drenge spiller igen i mester-

rækken, her ser tingene også rigtigt 

fornuftige ud, vi ligger styrkemæssigt 

vel i en lille gruppe lige under de to/tre 

- Nyt fra 2. Senior
Træningslejr  

Onsdag den 14. marts kl. 17.41 rullede 

bussen ned af Julius Andersensvej med 

retning imod Ikast

Starten på en 5 dages træningslejr i det 

jyske havde taget sin begyndelse.

omkring kl. 21.30 indfandt vi os på 

Ikast stadion, hvor vi blev modtaget af 

den ene halvdel af trænerteamets (Steen) 

gode ven Erik, som endnu engang havde 

sørget for det fornødne, en meget stor 

TAK, skal der lyde til Erik for et super-

planlagt arrangement.

Erik havde sørget for at vi igen kunne 

indlogere os i Vip-rummet under Ikast 

stadion.

Så der gik ikke længe før diverse com-

putere var i gang og luftmadrasserne var 

pustet op.

Det gode vejr medførte at vi kunne 

gennemføre 2 træninger på glimrende 

græsbaner om torsdagen samt et fredag 

formiddag.

Fredag eftermiddag stod i teamø-

velsens tegn, spillerne blev opdelt i 2 

grupper og fi k en kort instruktion, inden 

at turen gik ud i skoven for at spille 

udendørs stratego.

Det blå hold, der i dagens anledning var 

grønne, vidste sig ikke som særlig gode 

strateger, for der gik kun ca. et kvarter før 

at rødt hold havde erobret deres fane, Så 

grønt hold måtte selvfølgelig have en re-

vanche. Så der blev mixet en anelse rundt 

på holdene, denne gang gik lidt længere 

før end at rødt hold vandt igen.

Lørdag formiddag var der kamp imod 

Ikast (serie 1 hold) på programmet, Her 

kom vi op imod et Ikasthold, der stillede 

med 3-4 tidligere 1.holdsspillere.

Og det kunne bestemt ses, imod vores 

noget mere urutineret hold og når vi så 

tilmed også tog os den frihed og ”sove”, 

godt og grundigt i kampens første 10 

minutter (Her kom vi bagud med 2-0), ja 

så skulle det ende med et nederlag (5-2), 

efter en til tider svingende og til tider OK 

præstation.

Eftermiddagen stod i Europa cup 

håndboldens tegn, Erik havde skaffet os 

billetter til Ikast/Bordings kamp imod 

Debrechen fra Ungarn. Ikke alle havde 

den store lyst til at se kampen, men lysten 

blev dog hurtigt større da de pæne Ikast/

Bording piger med Gro Hammerseng, 

Isabel Blanco m.fl . fi k gang i opvarmnin-

gen, så var der pludselig nogle fremmere 

der kom på mærkerne.

Efter yderligere et par træninger lørdag 

aften og søndag formiddag, var det så tid 

til at vende næsen hjemad igen. Bussen 

trillede igen hen ad Julius Andersensvej 

igen søndag, omkring kl. 15.30 og en 

aldeles glimrende træningslejr havde 

fundet sin afslutning.

En stor tak skal lyde til Ole, Steen, 

Eigil, Preben og Klaus og spillerne for en 

glimrende tur.

Til Preben, Klaus og Eigil skal der lyde 

en ekstra stor TAK, for det utrættelige 

arbejde med at sørge for at spillerne 

konstant havde rent tøj.

Der blev vasket et utal af maskiner tøj 

undervejs og efterfølgende lagt noget tøj 

sammen. 

TAK FOR HJÆLPEN, DET VAR BARE 

SUVERÆNT ARBEJDE.

Thomas Thestrup

Sæsonstart
– Nyt fra Ungdomsafdelingen

bedste hold, som alle har chancen for at 

kvalifi cere sig til Elite Øst i efteråret.

Lilleputterne er også med i bedste 

række og har fået spillet et hold sammen, 

som kan vise sig, at kunne komme rigtigt 

langt.

Jeg mener også at vores sekundahold i 

alle rækker ser meget spændende ud, så 

vi ser med fortrøstning frem til turne-

ringsstarten, vi er på rette vej.

Med sportslig hilsen

Johnny Hansen,

Ungdomsformand
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Ja så nærmer tiden sig vi alle glæder os 

til, nemlig påsken hvor vi for det første 

skal ud og spille på græs for første gang i 

år 2007 og desuden tager på tur til Tøn-

der hvor vi skal deltage i en international 

turnering.

Opstarten for 1. drenge har i år været 

utrolig spændende. Vi startede op i 

midten af november med omkring 20 

drenge, hvoraf kun 3 havde spillet sam-

men på 1. drenge som 1. års. Det har 

selvfølgelig haft den betydning, at vi har 

skullet bruge meget tid på at lære hinan-

den at kende både socialt, men vigtigst af 

alt spillemæssigt hvilket jeg synes vi har 

klaret utroligt fl ot. 

- Nyt fra drengeafdelingen
Løbende har vi fået tilgang af en række 

spændende spillere udefra, som har givet 

holdet den nødvendige styrke til at klare 

sig i årets mesterrække. Fra B.1908 har vi 

hentet Simon som jeg har haft fulgt siden 

han spillede lilleput, han er en spiller 

som vi forventer os meget af i løbet af 

sæsonen, men også senere hen, hvor jeg 

forventer at det er en spiller vi kom-

mer til at høre meget til. Simon har sine 

forcer i det offensive som enten angriber 

eller kantspiller. Fra Albertslund har 

vi fået to spillere Rahman og Mehmet 

som vi har haft til prøvetræning alle-

rede for 1½ år siden. Begge spillere har 

kvaliteterne til at gå direkte ind i start 11 

på holdet, og især Mehmet har med sin 

målfarlighed (12 mål i 9 kampe) vist at 

det er en spiller der kommer til at skabe 

problemer for modstandernes forsvarer 

igennem sæsonen.

Rahman har erobret en plads på den 

centrale midtbane, hvor han både med 

mål, assist og god energi har bevist at 

han har kvaliteterne til at begå sig i den 

bedste række.

Vi har desuden fået Sylvester tilbage 

fra en afstikker i HIK, derfra har han 

også taget Henrik med. Begge spillere var 

fast mand på 1. lilleput i HIK sidste år 

og er begge spillere med stort potentiale. 

Sylvester har indtil videre spillet med i 

11 ud af 12 kampe på midtbanen og har 

med god teknik og godt overblik vist sig 

som en stor gevinst for holdet.

I egne rækker er der heldigvis også en 

række profi ler som har gjort det godt i 

opstarten. Fra sidste års 1. drenge har vi 

Mathias, Anton og Sebastian som alle 

har nøgleroller på 1. drenge i år. Ma-

thias viste allerede sidste år at han besad 

nærmest overnaturlige evner inde på 

stregen, der var så bare lige det der med 

koncentrationen og afl everingerne. Det 

er der blevet rettet noget op på, og Ma-

thias har indtil nu vist at han bestemt er 

en af de bedste målmænd i KBU. Anton 

var også en af de spillere der var med i 

truppen sidste år, og viste allerede der 

at han var en spiller med en rigtig god 

teknik og en meget kreativ spiller, hvilket 

han også har vist prøver på i år.

 I år sidder anførerbindet trykt og 

sikkert på armen af Sebastian, der sidste 

år som 1. års næsten spillede samtlige 

kampe som venstre back. I år er Seb 

rykket ind i midten hvor han med godt 

overblik, god nærkampsstyrke og fi n 

sparketeknik, har været medvirkende 

til den gode opstart jeg synes vi har fået. 

Foruden de allerede nævnte spillere, skal 

der lyde en stor ros til resten af spiller-

truppen, der alle har gennemgået en fi n 

udvikling i de første måneder af året, det 

forventer vi selvfølgelig at alle forsætter 

med i resten af sæsonen.

Vi har i de første 4 måneder spillet 12 

kampe og deltaget i indendørsstævnet i 

Tarup/Paarup.

BK FREM – HIK   4-6

AB70 (2.junior) – BK FREM   1-3 

AB 70 (2.junior) – BK FREM   3-2

BK FREM – BK FIX  8-1

10%RABAT

Med et VEKO kort får du op til 10% rabat på alle varer

hele året rundt. Har du ikke allerede et VEKO Rabat- og

kreditkort, så kom ned på Vesterbrogade 63 og få op

til 10% rabat i de 150 butikker, restauranter og caféer

på Vesterbro og Frederiksberg C.

Husk at kortet giver dig 10% rabat på både billetter, øl,

pølser og merchandise til alle FREMs hjemmekampe.

RABAT PÅ ALT FRA
FODBOLDSTØVLER
TIL KOLDE FADØL

RABAT- OG KREDITKORT TIL 150 BUTIKKER, RESTAURANTER 
OG CAFÉER PÅ VESTERBRO OG FREDERIKSBERG C.
VESTERBROGADE 63 • 1620 KBH. V • TLF. 702 36 702 • WWW.VEKO.DK
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Værløse – BK FREM   3-2

Kastrup – BK FREM   0-6

Malmø FF – BK FREM   2-1

IFK Malmø – BK FREM  2-4

AB – BK FREM   3-1

Præstø IF – BK FREM   0-1

BK FREM – Køge   1-3

BK FREM – Farum   3-1

Resultaterne har indtil nu været lidt 

blandede, men for os omkring holdet 

har fokus været på, at vi hele tiden har 

kunnet se en positiv udvikling fra da vi 

startede.

Det er derfor med store forventninger 

vi går ind til de to sidste træningskampe 

mod henholdsvis Greve og Herfølge 

inden det for alvor går løs i den første 

turneringskamp hjemme mod Skovsho-

ved 14/4 kl. 11.30, vi håber selvfølgeligt 

på stor opbakning fra både forældre og 

folk i klubben.

Holdets næste hjemmekamp er imod 

Hvidovre IF. lørdag den 5. maj kl. 11.15.

Jannik Nielsen

Øverste række fra venstre: assistenttræner Michael Pedersen, Mehmet P, Frederik, Taner, Emin, Sebastian(anf), 

Anton, Henrik, Cheftræner Jannik Nielsen,

Midterste række fra venstre: Rahman, Sylvester, Patrick, Simon, Asger, Mikkel, Mehmet,

Nederste række fra venstre: Mervan, Nicklas, Mathias,Sebastian Søndergaard, Abdul,
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“Kig på børnene, når de spontant spil-

ler deres egne små kampe: Børnene er 

involveret, får masser af boldberøringer 

og skal hele tiden selv løse problemer. 

De er fuldstændig opslugt af kampen og 

lærer en masse - uden frygt for at lave 

fejl. Og uden de voksnes indblanding. 

Det er et vidunderligt udviklingsmiljø.”

Keld Bordinggaard

(U/20 og U/21-landstræner)

“De små fodboldspillere er hjørneste-

nene i fremtidens fodbold. Og dansk 

fodbold skulle også i fremtiden ken-

detegnes af spillere, der ikke kun kan 

vinde kampe, men også gøre det på en 

seværdig måde. Det kræver, at vi giver 

børnene frihed til at drible, fi nte og til 

at udvikle kreativitet. Hos børnene er 

udvikling derfor vigtigere end resulta-

tet.”

Morten Olsen

(A-landstræner)

Sådan sættes scenen af DBU, og lokal-

unionerne følger op med nye stævnefor-

mer og regler for turneringsafvikling helt 

op til drengealderen.

Moni Heinze er ansvarlig for børneaf-

delingen i Boldklubben FREM. Klub-

bladet har sat hende stævne for at drøfte, 

hvor FREM står, og hvor vi er på vej hen 

i relation til ovennævnte strategier og 

tanker?

Inden vi går ind på det konkrete vil det 

være på sin plads at trække en linie fra 

Monis start i børneafdelingen op til en 

status ved indgangen til forårssæsonen 

2007.

Moni blev for 6 år siden kastet ud i 

jobbet som afdelingsleder for børneaf-

delingen i Frem. I dag er det en selv-

stændig afdeling, men dengang var det 

en del af ungdomsafdelingen. Som mor 

til Alexander havde hun meldt sig som 

holdleder i miniputafdelingen, og da en 

nylig tiltrådt afdelingsleder pludselig 

sagde fra, sprang Moni til for at hjælpe 

klubben. 

I dag er Alexander juniorspiller og 

Moni valgt som bestyrelsesmedlem 

i Frem med ansvar for børneafdelin-

gens ca. 120 medlemmer og 20 trænere 

og holdledere. Her er poder (4-5 år), 

microputter (6-8 år) og miniputter (9-

10år) fordelt over i alt 12 hold inddelt 

efter årgange. Der spilles i dag 3, 5 og 

7-mands bold i forhold til alder.

Moni er glad for sit job, og driver en 

meget aktiv børneafdeling. Hun synes 

at hun har dygtige folk omkring sig, der 

udover at skabe udvikling og plads for de 

4-10 årige, arrangerer FREM Cup, lag-

kagestævne og i samarbejde med DBU 

fodboldskole (1 uge) og Microfodbold-

skole (weekend). Et omfang der sammen 

med bestyrelsesjobbet nok ville få sveden 

frem på panden hos de fl este. At hun 

samtidigt er formand for forældrefor-

eningen vidner om et stort engagement 

og et liv i fodboldens tegn. Afdelingen er 

administrativt mønsterdrevet, og alle ved 

at et “Ja” eller et “Nej” fra Moni står til 

troende. Ved nærmere studie af miljøet i 

børneafdelingen kan man konstatere at 

kommunikationen følger nyeste IT-ud-

vikling, mange af holdene har veldrevne 

og opdaterede hjemmesider og E-mail 

og SMS kommunikation erstatter tradi-

tionelle papirlapper.

Nu til sagen - en række citater fra 

sidste års klubblade indikerede at DBUs 

nye strategi ikke havde fælles fodslag alle 

steder i klubben, så derfor ville vi godt 

grave lidt dybere, men først indslagene i 

klubbladene..

Jim Voss meldte fra starten klart ud i 

klubblad 01/06, under overskriften:

 “DBUs nye strategi - Nu skal glæden 

tilbage på banen”:

“Jeg er helt enig med DBU” (som 

siger):

• Færre spillere på banen - helt ned 

til 3 mod 3 for de yngste. 

• Børnespillere skal ikke længere 

inddeles i første- andet og tredje-

hold, men i stedet efter alminde-

lige årgange, ligesom i skolen.

• Dommerne får bedre mulighed 

for at skride ind overfor forældre 

og trænere der råber og skriger 

under kampene.

• Børnespillernes træning skal 

fremover udelukkende være med 

bold.

• Der bliver mulighed fo r fl ere 

udskiftninger og nye, mere bør-

nevenlige regler for indkast og 

målspark.

“Personligt mener jeg også at det 

udvikler med de mange fl ere bold-

berøringer der bliver med færre 

spillere på de små baner, denne 

udvikling er glædelig og jeg er 

sikker på at det på sigt vil skabe en 

udvikling der er til glæde og gavn 

for alle klubber og dermed også, 

for det danske landshold.”

I Klubblad nr. 02/06 kan man bl.a. læse 

følgende: 

“Det positive er at drengene har fået 

glæden og kampånden med i spillet og 

har fået smilet og legen med ind i den 

daglige træning, og det er jo det vigtig-

ste når alt kommer til alt”

Tonny & Carina Erleben

(Træner og holdleder årgang 98)

“Det eneste, der er lidt kedeligt, er at vi 

skal spille 3-mandsfodbold... Når man 

har så mange børn på holdet... Nå, 

men alt i alt har det været en rigtig god 

sæson”

Træner og Carina Erleben

(årgang 2001)

I klubblad nr. 03/06 skriver børnefor-

manden bl.a.: 

“Trods det, at man på papiret ikke 

spiller om noget (resultatindbe-

“Nu skal glæden
tilbage på banen”
 - Om børnefodbold og resultatorientering.
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retning), ja så holder vi alligevel 

øje med vundne og tabte kampe i 

alle årgange - for vi deler jo hvert 

år pokaler ud til dem, der er blevet 

rækkevindere.

Jamen, hvor står vi så, og hvad er børne-

formandens holdninger? Moni lægger 

ikke skjul på at hun har haft svært ved at 

se lyset i nogle af de nye DBU/KBU ideer. 

Når spørgsmålene går tæt på, erkender 

hun, at hun ikke vil gøre sig alt for klog 

omkring fodboldens tekniske og taktiske 

detaljer, men at hun ser en række prakti-

ske problemer i implementeringen.

Lokalunionerne har haft frie hænder 

til at implementere de nye ideer, og 

KBU er den lokalunion som har indført 

de mest omfattende ændringer, måske 

uden at sikre sig at klubberne råder over 

tilstrækkelige ressourcer. SBU er gået 

mindre dramatisk til værks, medens 

andre lokalunioner slet ikke er startet op 

endnu. Blandt trænere og ledere i børne-

afdelingen og i FREMs bestyrelse er der 

enighed om nødvendigheden af ændrin-

gerne, om end nogle tiltag har krævet/vil 

kræve omvæltninger i spilleform og 

organisation.

De første erfaringer har vist, at især 

tanken om 3-mandsbold har været svær 

at praktisere hos poderne og de yngste 

microputter. At spille uden målmand, 

med små mål og på et areal der svarer til 

1/8 fodboldbane virker mærkeligt - især 

for de børn der er startet med at spille 

5-mandsbold med større mål og på ¼ 

fodboldbane. Alene det at skulle holde 

bolden indenfor det snævre areal van-

skeliggører situationen og fører bl.a. til 

langt fl ere indkast end hidtil - så indkast 

bliver de i hvert fald gode til, siger Moni.

Organisatorisk er det heller ikke så 

enkelt som “teoretikerne” i DBU/KBU 

forestiller sig. En gruppe på 12 børn, der 

er ledet af en træner og en holdleder, skal 

pludselig dele sig i 3x4. Når de så samti-

digt skal spille forskellige steder - er det 

ikke “bare lige”, men kræver en tilgang af 

forældre, der kan påtage sig ledelsen af 

den lille gruppe.

Alligevel ser Moni dette som en over-

gangsperiode. Nye små mål er bestilt (1,5 

x 1m), og hun håber, at KI velvilligt vil 

kridte nye banearealer op, som man også 

har gjort for 5-mandsbolden. 

Når nye årgange kommer til og gradvis 

lærer sig spillet på de små arealer, for-

venter alle, at resultaterne i form af bedre 

teknik og endnu større spilleglæde og 

involvering af den enkelte vil styrkes.

Nogle vil måske sige - stor ståhej for 

ingen ting - da jeg var dreng, spillede vi 

småbold i gården hver dag. Når vi blev 

gamle nok (8-9år) spillede vi også lag-

kagebold i FREM, hvor “Valde” styrede 

3 baner med 66 unger hver mandag 

og onsdag eftermiddag. Og når årets 

lagkageturnering skulle holdes, dukkede 

så talentspejderne op - nogle drenge blev 

prikket på ryggen og fi k adgang til det 

“forjættede land” i lilleputafdelingen. 

Andre fortsatte en sæson mere som 

lagkagespillere eller de mistede lysten og 

holdt op.

Ja sådan var det engang, men sådan 

er det ikke i dag. Tiderne skifter - sådan 

vil det altid være. Der skal i dag en helt 

anden kreativitet til for at holde hjulene i 

gang og tilfredsstille både børn og foræl-

dre. Moni drømmer om fl ere bolde til de 

små, måske sparkerammer og afgræn-

sede bandebaner. Helt vildt så hun gerne, 

at der var tilknyttet en skolefritidsord-

ning til Boldklubben FREM  

Tilbage står udfordringen med fl ere 

forældre tilknyttede, en udfordring 

som ikke er løst og som i dag betyder, at 

FREM lige nu har stoppet for tilgang. 

Måske skal vi også rundt og prikke nogle 

af forældrene ud, så de siger ja til en af 

de vigtigste opgaver i FREM - nemlig at 

skabe plads og rum for tilgang og udvik-

ling af nye små talenter.

jck

Ny DBU-strategi:  Spil uden voksenindblanding - er et godt udviklingsmiljø.
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Det stod i Klubbladet for 50, 25 og 10 år sid

1957:
”Det sprudlede med talenter og fl otte placeringer”
Da forårsturneringen startede, havde Boldklubben FREM 18 hold i 
ungdomsrækkerne med følgende placeringer: Nr. 1 - 10 hold, Nr. 2 
- 1 hold, Nr. 3 - 4 hold og uden for disse placeringer lå 3 hold.
Ros til de tre hold der deltog i KBUs pokalturnering, alle havde 
kvalifi ceret sig til fi nalerne.  Ynglinge vandt, Juniorne tabte og 
om drengene stod der: “Vi har endnu den spændende og smukt 
spillede drenge-pokalfi nale i frisk erindring. Den stod mellem 
vort drengehold og Hvidovre, og endte 3-3, efter at vi havde 
ført 3-1. På søndag den 1. september skal der spilles omkamp 
i Idrætsparken. De to drengehold spiller forkamp til Køben-
havn-Jylland. Gå nu ud og se den kamp. Der er så gode talenter 
at se på begge hold, at deres fornuftige og kloge spil vil fryde 
enhver fodboldelsker.”
Hvem var de så dengang? Her har du holdopstillingen på de to 
hold fra den første kamp som også blev spillet i Idrætsparken:
Omkampen endte også uafgjort med cifrene 2-2 og først efter 
tre hårde kampe mod Hvidovres opkomlinge kunne FREMs 

drenge trække sig ud som pokalvindere efter 3-1 på Østerbro stadion.

1982:
”At deltage i de bedste rækker for ungdomshold, betyder meget for klubben”
Ungdomsformanden (Jim Voss) skriver: “Vi står foran en spændende sæson, lad os håbe at vejret tillader vi 
kommer i gang til tiden. Spændende bliver det fordi, vi også har fået vor juniorhold med i DM turneringen, 
denne turnering afvikles på samme måde som Ynglinge DM, vi tror på at denne nye række bliver et spæn-
dende bekendtskab.
At deltage i disse danmarksturneringer for ungdomshold, betyder selvfølgeligt meget for klubben, hvilket 
bl.a. kan ses på tilgangen af spillere.
Disse nye udfordringer betyder samtidigt at kravene til spillere, trænere og ledere bliver skærpet. Dette 
gælder især drenge, lilleput og miniputafdelingerne, det er derfor vigtigt at vi de kommende år fortsat 
udbygger den struktur vi har i klubben. Disse øgede krav, må selvfølgelig ikke få indfl ydelse på det klubliv 
og kammeratskab vi har til daglig - tværtimod”.

1997:
”Fy dog, i række med Fremad Valby!”
Afdelingsleder Mikael Bak Jensen skriver: “KBUs rækkeinddeling for 1997 har budt på en kede-
lig overraskelse for klubbens 1. lilleput. Holdet er, på trods af deres resultater som miniputter, 
blevet indplaceret i den næstbedste række (1B). Som miniputter blev holdet nr. 2 i foråret 
og var således kun en placering fra at kvalifi cere sig til DM. Sidste år deltog miniputterne 
ved DM og det kan således kun undre at man fra KBUs side nu pludselig ikke betragter 
holdet blandt Københavns 10 bedste. Men holdet er intakt og alle virker opsatte på 
at vise at indrangeringen med blandt andre Fremad Valby er en fejl”.  Ja, men fy dog!

”Ny landsholdsspiller fra FREM”
Endnu engang er en af klubbens talentfulde ungdomsspillere blevet udtaget til 
landsholdet. Således har Jesper Håkansson været med U-16 landsholdet på 
rejse til Cypern.

 

….om talenter og ungdom
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Deres leverandør af

· Lyskilder
· Batterier
· Sikringer
· El-materiel
· Armaturer
· Belysningsprojekter

DBS Lys A/S

Ejby Industrivej 68
2600 Glostrup

Telefon 43 45 35 44
Telefax 43 43 23 32

E-mail dbs@dbslys.dk
www.dbslys.dk

VI SER OGSÅ FREM
Siestavej 7, 2. 2600 Glostrup

Tlf. 70 300 958 A-kassen 70 300 960

FRISØR FINN
Vigerslevvej 130
2500 Valby
(lige ved kamhusene)

Særtilbud til
FREMs medlemmer

Frivillige hjælpere til Kim Larsen koncerten
En vigtig forudsætning for god økonomi i Boldklubben 

FREM A/S er bl.a. succes med arrangementer som Kim Lar-

sen koncerten i Valby Idrætspark den 30. juni 2007.

Mange opgaver skal løses og derfor er der brug for din hjælp. 

Se oplaget i klubhuset eller på hjemmesiden www.bkfrem.dk 

for tilmelding.

jck

En hilsen fra Valby Bibliotek
”Hej FREM,

Vi vil med glæde uddele fl ere eksemplarer af jeres FREMra-

gende klubblad her på Valby Bibliotek. Så ligger i inde med 

fl ere, modtager vi dem gerne.

Bedste hilsener Mads Kusk, Valby Bibliotek.”

 Kort nyt

Cecil Nielsen

 – ”Sparkemester 2006”

Julefrokosten for torsdagsholdet 
den 7. december 2006

Curt Steen 

– ”Årets torsdagsmand”

“Hørt fra Sidelinien”:

“ ”De siger at FREMs 

bestyrelseslokale er blevet 

indrettet som dagligstue”

”Nå, hvem er

 fl yttet ind?”

”Thomas Thestrup”.”
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Sæsonstart
- Nyt fra Dameafdelingen 
Dameafdelingen har omstruktureret 

for den kommende sæson 2007, hvilket 

betyder, at vi i første halvsæson satser 

på to dameseniorhold. 1. damesenior i 

Københavnerserien og 2. damesenior i 

serie 2 samtidig med at damejunior går 

i dvale. Småpigerne (10-12 år) starter i 

laveste række. 

Når vi griber tingene an på den måde, 

er der naturligvis en fornuftig forklaring. 

Over halvdelen fra sidste års damejunio-

rer er rykket op som ungseniorer sam-

tidig med, at samarbejdet med Køben-

havns Idrætsefterskole rent spillermæssig 

set, ikke har fungeret tilfredsstillende. 

Den resterende del af juniorerne, har vi 

vurderet, sagtens kan begå sig i serie 2. 

Vigtigst er dog, at spillerne/trænerne er 

indstillet på denne løsning. Med i vores 

overvejelser var også den omstændighed, 

at DBU/KBU har meddelt klubberne, at 

Københavnerserien vil blive afviklet som 

en halvsæson med kvalifi kationskampe 

mellem KBUs og LFBUs nr.1, om opryk-

ning til Danmarksserien. 

Forud for beslutningen, har vi benyttet 

årets første tre måneder til at afprøve 

tingene i praksis, og resultatet blev, at 

vi med blandede spillere, senior/junior 

blev suveræn vinder af vinterens Hans 

Heiberg Cup for damesenior. 

Nu skal man ikke sælge skindet før 

bjørnen er skudt, men vi tror på, at 

FREM med et meget talentfuldt, men 

også meget ungt dameseniorhold, kan 

spille med om kvalifi kationskampene. 

Måske ikke i første halvsæson, men så i 

anden halvsæson 2007.

Teamet omkring holdet er på plads, 

både Jakob Dornfeldt, Lars Zaar og 

holdleder Leif (Liffer) gør det til rent ug. 

Humøret og omgangstonen i afdelingen 

er på plads. 

Som noget nyt, er Tonny Saabye pr. 15. 

marts tiltrådt som fast målmandstræner.

Tonny skal træne vore målmænd 

mindst en gang om ugen og være med 

omkring holdet i den udstrækning det 

kan lade sig gøre. At Tonny har skjulte 

talenter tror jeg på, allerede efter få træ-

ningspas er der klar fremgang at spore, 

og så er damerne meget glade for Tonny. 

Målsætningen for vores småpigeafde-

ling, skal i første omgang være: De piger 

vi allerede har, skal ud og spille kampe. 

De skal derudover trives og befi nde sig 

godt i klubben. Det arbejde Lars Holt 

som leder og Frida og Ringsted som 

trænere har lagt hos småpigerne, skal de 

havde stor ros for. Det gøres ikke meget 

bedre. De tiltag vi allerede har gjort, for 

at tiltrække nye medlemmer, vil fortsætte 

og vi tror på tilgang når græsset bliver 

rigtigt grønt.

Enkelte medlemmer har spurgt mig, 

om vi ikke kan åbne for piger (6-8 år) 

desværre må jeg p.t. skuffe dem. Vi kan 

ikke slå større brød op end vi kan gabe 

over. Som jeg tidligere har sagt Rom blev 

ikke bygget på en dag, det gør FREMs 

dameafdeling heller ikke. Vi gør hvad vi 

kan, med de få midler vi har.  

Bjarne Asboe

Dameformand

DANISHGLASDESIGN
Glarmester
Cai Vandrup

www.danishglasdesign.dk
Telefon 38 11 67 38 - Døgnservice på telefon 40 72 67 38

Alle former for logo
laves på lamper og spejle.

Alt i glas og
reparationsarbejde

udføres!
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Nyt fra 
historisk arkiv

Efterlysning  
Vi søger historiske sportsrekvisitter 

til vort udhængsskab i klubhuset:

Fremmertrøje - fra før reklameti-

den

Fodbold med snøre - (har pumpe 

og nål)

Støvler hvor knopper er sømmet på

Vil du give eller udlåne en eller fl ere 

af disse genstande bedes du kon-

takt Ole Jyde (5657 0117) eller Jørn 

Jeppe (xxx).

Vi søger også 4 sponsorater til vor 

infostander á kr. 1000,- pr. stk/år. 

Henvendelse Ole Jyde.

Med venlig hilsen

Historisk arkiv

Konkurrence
Kan du huske? - “Hvem var det nu - det var?”

Angiv navnene på de 4 spillere fra venstre i forreste række.
Der trækkes lod om en god fl aske vin, blandt de rigtige svar.

Send dit svar til bladets redaktion - senest den 1. maj 2007 
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Trævarefabrikkernes Udsalg - Vesterbrogade 99 - København V. - Telefon 33 21 04 28

Velkommen til

en verden af træ
Kom ind i forretningen 
og se vort store udvalg 
i trævarer.

Vi har alt inden for rigtige 
kvalitets træmøbler og 
trævarer... - og duften af 
rigtig træ.

Trævarefabrikkernes

UDSALG

Det korte svar på ovennævnte spørgsmål 

er: ”Sandsynligvis JA, og året bliver 2011, 

det år hvor Boldklubben FREM fylder 

125 år.

Klubbladet vil i de kommende 3 år følge 

beslutningsprocessen i det vi fremover vil 

kalde ”Projekt Valby Idrætspark”.

Det er udvalgene i ”Kultur og Fritid”, 

”Teknik og Miljø” og i ”Økonomi”, der 

skal  forberede det endelige oplæg for 

politikerne i Københavns Borgerrepræ-

sentation. Undervejs vil brugerne få 

indfl ydelse gennem Valby Lokalråd og 

brugerbestyrelsen for Valby Idrætspark, 

hvor bl.a. Jim Voss i dag sidder. Vi vil også 

følge de beslutninger som bestyrelsen 

i Boldklubben FREM træffer i denne 

periode.

En vigtig partner vil også være den 

bygherre som skal fi nansiere og gennem-

føre byggeriet. Det kan blive ”Fonden for 

billige boliger”, men det kan også blive 

andre. 

For at fi nde ud af hvor vi står lige nu har 

klubbladet stillet følgende spørgsmål til 

Københavns Kommune: 

1.  Vandkulturhus: Hvornår forventes det 

færdigt? Hvad afl øser den eksisterende 

grusbane ved Club Danmark hallen?

2.  Frem’s klubhus nuværende beliggen-

hed: Hvornår skal området ryddes? 

Hvor skal nyt klubhus placeres og 

hvornår forventes det færdigt?

3.  Stadion: Hvornår skal det udbygges, 

og hvor mange tilskuere forventes det 

at kunne rumme?

4.  Billige Boliger: Hvornår forventes 

disse boliger at kunne udbydes til salg? 

Svarene på de 3 første spørgsmål har vi 

modtaget den 28. marts fra Kultur og 

Fritidsforvaltningen, det sidste spørgs-

mål er besvaret af økonomiforvaltnin-

gen, modtaget her den 31. marts. Her 

følger svarene i sin fulde ordlyd:

Spørgsmål 1

Det planlagte vandkulturhus i Valby har 

indtil d en 19. marts 2007 været til be-

dømmelse i en nedsat bedømmelsesko-

mité. Komitéens anbefalinger behandles 

i Kultur- og Fritidsudvalget den 29. marts 

2007 (KFU 187/07). 

Hvis udvalget tiltræder anbefalingen om 

at afl yse det nuværende udbud, betyder 

det, at vandkulturhuset tidligst vil kunne 

stå færdigt medio 2010.

Det er planen, at grusbanen ved Club 

Danmark Hallen bibeholdes og samti-

dig anvendes som parkeringsplads ved 

spidsbelastninger.

Spørgsmål 2

Der arbejdes pt. på en helhedsplan for 

Valby Idrætspark, som endnu ikke er fær-

digbearbejdet. Planen forventes politisk 

behandlet sammen med lokalplanforslag 

for området i de berørte udvalg i august/ 

september 2007. 

Lokalplanen for området forventes ende-

ligt behandlet i april 2008. 

Området, hvor Frem’s klubhus er 

placeret, forventes i.h.t. Helhedsplanen 

for Valby Idrætspark anvendt til boliger. 

Arealet indgår som en del af etape 1+2 

i planen. Det betyder, at dette område 

sandsynligvis skal ryddes som et af de 

første.

Det er en forudsætning for helhedspla-

nen, at der ikke nedrives idrætsfaciliteter, 

før der er etableret nye erstatningsfacili-

teter. 

Placeringen af Frem’s nye klubhus vil ske 

på baggrund af en dialog med klubben. 

Spørgsmål 3

Der er i helhedsplanen planlagt et nyt 

fodboldstadion i Valby Idrætspark, som 

erstatning for det eksisterende. Dette skal 

etableres som en del af etape 3. De sidste 

to etaper (3 og 4) er imidlertid endnu 

ikke fuldt fi nansierede. Det vides derfor 

ikke, hvornår et nyt fodboldstadion for-

ventes at stå færdigt. 

Udgangspunktet er, at det nye stadion 

skal opfylde DBU’s krav til et superligas-

tadion. Det betyder bl.a., at der skal være 

minimum 10.000 tilskuerpladser, heraf 

3.000 overdækkede siddepladser. 

Spørgsmål 4 er videresendt til Økonomi-

udvalget.

Venlig hilsen

Carsten Haurum/ Mads Kamp Hansen

Spørgsmål 4

Helhedsplanen for Valby Idrætspark er 

endnu ikke færdigarbejdet. Planen for-

ventes politisk behandlet sammen med 

kommuneplantillæg og lokalplanforslag 

for området i efteråret 2007, såfremt der 

Skal vort klubhus give plads 
for billige boliger… og om 
 udviklingen i Valby Idrætspark?
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opnås en afklaring af Køgevej Gasbehol-

derstation i foråret.

Forvaltningen overvejer i øjeblikket, 

hvornår og hvordan de kommende byg-

gefelter i Valby Idrætspark mest hensigts-

mæssigt sælges.

Der er endnu ikke fastlagt en tidsplan 

for, hvornår arealerne sælges. 

Venlig hilsen

Anne Frederikke Aage

Fuldmægtig Cand. Jur.

Udover ovennævnte svar kan klubbladet 

konstatere at Københavns Energi har an-

søgt om dispensation for gasbeholderen 

ved Gammel Køge Landevej. Hvis denne 

gives vil hele projektet blive besværlig-

gjort. En dispensation vil ifølge bladets 

kilder dog ikke være sandsynlig og gasbe-

holderen skal derfor tømmes.

Derudover har Kultur- og Fritidsudval-

get på mødet den 29. marts, anbefalet at 

afl yse det nuværende udbud om vand-

kulturhuset.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har 

ultimo marts kontaktet Boldklubben 

FREM for at indlede en dialog om frem-

tidens klubhus.

På baggrund af ovennævnte svar og efter-

følgende kommentarer, vover klubbladet 

at opstille følgende tidsplan for projekt 

”Valby Idrætspark”:

2007 Forbedringer af FREMs nuvæ-

rende klubhus 

 (toiletter – omklædningsrum 

– vinduer)

 Anlæg af 2 kunststofbaner

 Drøftelser om placering af FREMs 

nye klubhus

2008 Vedtagelse af ny lokalplan for hele 

området

2010 Anlæg af nyt Vandkulturhus

2011 Nye boliger – 1. etape

 Nyt klubhus for Boldklubben 

FREM og andre klubber

2012 Nye boliger – 2. etape

2014 Nye boliger – 3. etape

2015 Nye boliger – 4. etape

2016 Nyt Superligastadion med plads til 

10.000 tilskuere

Alle muligheder for Boldklubben FREM 

står åbne: Hvis vi er dygtige nok, tager 

vi sjælen med til det nye klubhus og kan 

blive det pulserende hjerte i centrum af 

Valby Idrætspark.

 jck

Remi Støchkel
Birkedommervej 33
2400 København NV
Telefon 38 19 19 30

Bøger
Tlf. 36 17 23 55 Fax. 36 17 27 89

Papirvarer
Tlf. 36 17 27 89

Karl Nielsens Boghandel
v/ Anne-Grethe Nielsen
Toftegårds Alle 41-43

2500 Valby
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Ifølge Erik Rasmussen fra FC Midtjyl-

land kan vi afl æse vort fremtidige poten-

tiale og muligheder for at blive de bedste 

igennem vore ungdomsholds placering i 

de bedste rækker fra drenge til ynglinge. 

Ifølge Morten Olsen kan fremtiden også 

læses i den måde, vi lader børn lege fod-

bold på fra poder til lilleput.(se artikel 

side xx om børnefodbold)

Klubbladet har derfor bedt fi re nøgle-

personer i FREM give deres bud på hvad 

der kan gøres.

Ideerne:

Gruppen har mange ideer, og nogle er 

allerede sat i søen, men i “kulisserne” 

rumler spøgelset: ”Kan vi nu magte at 

realisere planerne?”. Er det enkeltmand-

sideer, der står og falder med den enkelte 

ildsjæl? Er der opbakning i bestyrelsen 

og blandt andre nøglepersoner? Uden 

gedigent holdarbejde ved alle, at selv de 

bedste intensioner havner i “glemmekas-

sen” for så engang imellem at poppe op 

og pippe: “Det har vi prøvet...”. 

Nu skal det være, men for at succesen 

kan komme i hus, er der en afgørende 

forudsætning, der skal være på plads, og 

nøgleordet er struktur: 

Bestyrelsen i Boldklubben FREM skal 

i enighed med ledelsen i AS sætte klare 

mål for:

Børneafd. (poder til lilleput) - Elite-

afd. (drenge til ungsenior) - Breddeafd. 

(ungdom)

Der er fuld enighed i gruppen om, at 

alle dele af ovennævnte målområder er 

nødvendige for helheden. F.eks.: Uden 

børneafdeling ingen indslusning til 

drengeafdelingen. Uden breddeafdeling 

ingen indslusning af talenter. Uden elite-

afdeling forlader talenterne os til fordel 

for andre klubber.

Organisationen:

Når målformuleringen er gjort, skal der 

skabes en organisatorisk opbygning og 

tildeling af budgetmæssige ressourcer. 

Dette er efter gruppens mening den alt-

afgørende faktor for at starte en positiv 

og kontinuerlig udvikling. 

Mere detaljeret skal der skabes klare 

organisatoriske retningslinier (hvilke 

trænere gør hvad, hvem skal mødes, 

hvem skal samarbejde, hvordan skal de 

samarbejde, hvor ofte skal de mødes og 

hvem skal beslutte hvordan træning, 

holdninger til fodbold m.m. skal udfor-

mes osv.) Så skal der skabes synlighed 

dvs. alle trænere og ledere skal informe-

res om hele strukturen, og om deres rolle 

i strukturen. Som rosinen i pølseenden 

etableres delbudgetter for at understøtte 

”strukturen”.  

Ansættelsesudvalg skal etableres med 

sportslig/faglig kompetence for at sikre 

bedst mulige kvalifi kationer. Hellere 

vente end ansætte forkert viser mange 

erfaringer. Trænerne skal helst have en 

fodboldmæssig kompetence, og hvor de 

ikke har B1 og B2 uddannelse, skal denne 

tilføres.

Herudover kan følgende sammenfattes 

fra oplæg og efterfølgende debat:

Om at fastholde talenter:

“Sørge for at vores 1. hold hele vejen 

ned har en stamme af hver årgang, både 

yngste og ældste årgang.” (Jannik)

“Skabe et overordnet overblik over 

talenterne i klubben, så der ved f.eks. 

trænerskift ikke er spillere, der forsvin-

der til andre klubber (spillerdatabase)”. 

(Jannik)

“En af de største udfordringer i FREM 

er at fastholde ungdomsspillerne så 

længe som muligt, idet talentudviklin-

gen er afhængig af rekrutteringsgrundla-

get”. (Leif)

Give talenterne opmærksomhed, vis at 

klubben er interesseret i dem. Ledelse og 

andre nøglepersoner - “Kom og se deres 

kampe!” (Jannik)

Om at udvikle talenter:

“Måske skal ungdomsfodbold frem-

over i højere grad spilles på børnenes 

og de unges præmisser. Der skal tages 

hensyn til du unges alder og udviklings-

trin og træningen tilrettelægges derefter”. 

(Leif)

“Vil man gå frem efter “Den røde tråd” 

er det vigtigt, at talentudviklingen styres 

og koordineres af en gruppe, som består 

af ungdomselitetrænere og folk, der er 

økonomisk ansvarlige for talentarbej-

det”. (Leif)

Her har Jannik udarbejdet et oplæg til 

tværfagligt talentsamarbejde i Boldklub-

ben FREM. Oplægget er allerede drøftet 

på 2 træner/leder møder i februar og 

marts 2007.

Hvordan vi fastholder, udvikler og til-

trækker nye talenter i Boldklubben FREM
Vi vil så gerne være blandt de bedste i dansk fodbold fra ungdom til seniorer, 
men det er vi ikke i dag.

Fra venstre mod højre: Tony Christophersen (talentkoordinator 1.lilleput og 1.drenge), Leif Mar-

tinsen (sportschef i AS), Jannik Nielsen (elitetræner 1.drenge), Carsten Jallov (træner 2. ynglinge.
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Om at tiltrække talenter:

Her var meningerne lidt delte lige 

fra Carstens synspunkt om, at vi ikke 

skal bruge kræfter på talenthandel, men 

koncentrere os om talentudvikling til 

Leifs behov for en langt mere effektiv 

søgning, end vi i dag præsterer. Der var 

dog enighed om, at vi skulle være mere 

aktive/synlige i vores nærområde, så de 

spillere, der allerede bor i nærheden, 

også vælger FREM som deres klub. Både 

forældre og børn vurderer i dag det miljø 

der tilbydes som en vigtig faktor, når en 

ny klub skal vælges. 

Ligner klubhuset en idrætsforening 

eller noget helt andet, når man kommer 

ind? Hvad siger kammeraterne om træ-

neren og træningens kvalitet? Hvordan 

er omklædningsfaciliteterne? Når alle 

omkringliggende ting fungerer, er en 

positiv cirkel i gang, nye medlemmer vil 

blive tiltrukket af Boldklubben FREM og 

dens miljø.

En god debat tog slut med mange 

fi ne ideer på bordet. Hvis nu nogle efter 

at have læst denne artikel skulle stikke 

hovedet op af “glemmekassen” og pippe: 

“Det har vi prøvet”, så slå dem oven i 

hovedet med en gummihammer. Der 

sidder dygtige folk, der er klar til at tage 

hul på en ny æra i Boldklubben FREMs 

historie, de venter blot på bestyrelsens 

klare mål og handlingsplan for arbejdet. 

jck

Arbejdernes Landsbank har i mange år 

støttet Boldklubben FREM på mange 

forskellige måder via annoncer i med-

lemsbladet og sponsorater.

Med baggrund heri havde medlems-

bladets udsendte forleden en længere 

samtale med fi lialdirektør Gerda Jensen, 

som er chef for fi lialen i Sydhavnen.

Gerda Jensen kunne fortælle en interes-

sant historie om Arbejdernes Landsbank, 

som startede helt tilbage i 1919 – altså 

nogle år efter Boldklubben FREM så 

dagens lys. Banken er i dag blandt Dan-

marks 10 største pengeinstitutter.

Arbejdernes Landsbank har igennem 

årene udviklet sig, så den i dag har 60 

fi lialer fordelt over hele landet, heraf 

fi ndes de 21 i hovedstadsområdet og den 

næste fi lial åbner i Vanløse 2. maj. Denne 

position har banken opnået ved at drive 

en bank, der bygger på forretningsprin-

cipper, som er forenelige med bankens 

ejere – den danske fagbevægelse med 

tilknytning til LO. Kundegrundlaget i 

Arbejdernes Landsbank er og har hele 

tiden været private kunder, mindre og 

mellemstore erhvervsvirksomheder samt 

faglige organisationer.

Nye tider og et nyt logo samt en 
massiv reklamekampagne er 
netop skudt i gang.
I forbindelse med årets nylig afholdte 

generalforsamling i banken blev et nyt 

logo introduceret. Den primære grund 

til udskiftningen af det gamle logo er, 

at Arbejdernes Landsbank ønsker at 

være mere synlige i den skarpe konkur-

rence om bankkunderne. Banken kører 

i øjeblikket en landsdækkende medie-

kampagne – med sloganet: Vi arbejder 

for dig.

Med det nye moderne logo vil vi gerne 

signalere, at vi er en opdateret, professio-

nel og moderne bank. Lige nu er vi i gang 

med en massiv markedsføring via TV-re-

klamer, raidospots, rullende reklamer på 

byens busser og reklamesøjler på pladser 

og gågader.

Tidligere har der ikke været en over-

ordnet samlet profi lering af banken, hvor 

der har været meget fokus på fi lialerne. 

Den nye kampagne skal øge bankens 

synlighed både lokalt, men også samlet. 

En undersøgelse viser nemlig, at vores 

kunder er tilfredse med banken, men vi 

har ikke været kendte i den brede befolk-

ning, udtaler fi lialdirektør Gerda Jensen.

Vores fi lial her i Sydhavnen har et 

kundeunderlag på ca. 3000, og vi er 10 

personer ansat i fi lialen til at betjene og 

rådgive kunderne. Målet for os er, at blive 

endnu mere synlige i bybilledet, opnå  

mere PR og blive endnu mere kendte i 

lokalområdet. Vi vil gerne være bydelens 

foretrukne lokalbank, og blandt andet 

derfor støtter vi også Boldklubben FREM 

– bydelens klub.

Vi har i banken netop indført et nyt sy-

stem, så kunder der gør mange forretnin-

ger med os opnår en række fordele, f.eks. 

i form af højere renter og lavere gebyrer. 

Unge kunder af i dag kommer ikke 

så ofte i bankens fi lialer som tidligere. 

Dette skyldes, at de unge betjener sig 

af de mange moderne hjælpemidler, så 

deres bankforretninger oftest klares via 

Netbank, e-mails og via brug af hæve-

automaterne. I forbindelse med de større 

bankforretninger som

køb af bolig, opsparing til pension og 

ved større investeringer, foregår disse 

bankforretninger dog fortsat hernede i 

fi lialen på møder med vores bankråd-

givere. Denne udviklingstendens vil 

fremover betyde, at endnu fl ere af frem-

tidens bankfi lialer bliver rene rådgiv-

ningsfi lialer, og bankrådgiverne er under 

konstant uddannelse for hele tiden at 

være opdaterede omkring alle de nye 

tiltag, produkter og de mange juridiske 

problemstillinger.

Vi har i Arbejdernes Landsbank mange 

forskellige arrangementer sammen med 

Boldklubben FREM og uddeler bl.a. også 

fl ere gange om året en POSITIVPRIS til 

en ”Fremmer”, der efter klubbens indstil-

ling har gjort en ekstra indsats for bold-

klubben. Selve prisen uddeles på stadion 

i forbindelse med hjemmekampe.

Både Arbejdernes Landsbank og Bold-

klubben FREM håber også fremover på 

et godt og givtigt samarbejde til gavn for 

både FREM og banken.

gsl/gj
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April 2007: Hvad skal ske:

18. Bestyrelsesmøde kl. 17:00

19. Generalforsamling i forældreforeningen

22. Træner/lederseminar kl. 9:00, ungdomsafdelingen 

23. Talentudviklingsmøde kl. 18:15, ungdomsafdelingen

24. Afdelingsledermøde kl.18:30, ungdomsafdelingen

27-29. Microfodboldskole (Børneafd.)

29. Frem - Næstved (1. division) kl. 1300

Maj 2007 Hvad skal ske:

02. Bestyrelsesmøde kl. 17:00

05. Frem – Hvidovre IF (drenge M) kl. 1115

06. Frem – HIK (1. division) kl. 1300

12. Frem – FC Bornholm (drenge M) kl. 1300

13. Cykeltur med FOB kl. 0900

17. Kagemandstævne kl. 11:00 – 17:00, børneafdelingen

17. – 20. Nørrehalne Cup, 3. miniput

20. Frem – AGF (1. division) kl. 1300

23. Frem – Vanløse (drenge M) kl. 1700

25. – 28. Dortmund-stævne, 1. drenge

25. – 28. B 1921-stævne, 1. + 4. miniput

28. Frem – Brabrand (1. division) kl. 1300

Juni 2007 Hvad skal ske:

03. Frem – Lyngby (1. division) kl. 1300 

12. Afdelingsledermøde kl. 18:30, ungdomsafdelingen

16. Bydelsfest, Mozarts Plads 

17. Frem – Køge (1. division) kl. 1500

30. Kim Larsen koncert kl. 1800

Juli 2007 Hvad sker der:

2. – 6. juli DBUs Fodboldskole i Frem

17. Frem fylder 121 år

August 2007 Hvad sker der:

2. – 5.  Vildbjerg Cup, 1. + 2. drenge, 1. + 2. lilleput

3. – 5. KTS-Cup  1. junior

7. Afdelingsledermøde, kl. 17:00, ungdomsafdelingen

16. Bestyrelsesmøde kl. 17:00

 Kalender for perioden 17/04.07 - 30/08.07
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Runde dage i perioden 15.04 – 31.08.07

30 år Michael Tholstrup 22-07-77

 Søren Nielsen 05-08-77

 Jørgen Damkjær 09-07-77

  

50 år Per T. Baunsgaard 31-07-57

 Knud Erik Damgaard 18-08-57

  

60 år Keld Rosendahl Bjerg 02-06-47

 Ove Kjeld Jensen 14-08-47

 Ib Øberg 20-08-47

  

70 år Henning G. Petersen 06-06-37

 Henning Chr. Hansen 16-07-37

  

80 år Leif Tønnesen 17-04-27

 Vagn R. Svendsen 27-05-27

 Poul V. Olsen 10-05-27

 Navne

Verner Andersen in memoriam:
Den 10. oktober sidste år fi k klubben meddelelse om at 

Verner Andersen var afgået ved døden i en alder af 86 år.

Verner Andersen var indmeldt i Boldklubben FREM i 

1957 og var således medlem i 49 år.

Æret være hans minde.

Ib Henriksen

 Mindeord

Fødselsdagsfest der vil noget 
– 3 x 75 år

Curt Steen (11/4) – Oluf Henriksen (22/3) – Ib Henriksen (18/4)

Fejrer dagen på FREM den 26. april 2007 sammen med torsdagsholdet

og venner.

Preben Christiansens 50 års jubilæum i FREM

En herlig fest på FREM med 

torsdagsholdet og venner, 

torsdag den 29. marts 2007
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Næste klubblad
Næste nummer af FREMs klubblad udkommer den 15. august 

2007.

Her kan du bl.a. læse:

•  ”Hvor bor vore medlemmer, og hvor længe bliver de hos os  - kan 

FREM miste sin sjæl?”

•  ”Hvad er de vigtigste opgaver for afdelingslederne i 

Ungdomsafdelingen?  

•  ”Skal FREMs jubilæumsdag den 17. juli 2011 bliver en sørgemarch 

- eller en jubelfest?”

•  ”Ny idrætspolitik sendt til høring i foreningerne – kommer der nye 

opgaver?

SYD-VEST BODEGA, P. Knudsens Gade 27, 2450 København SV 
Café Engholmen, Borgbjergsvej 28-30, 2450 København SV 



Svært ved 
at få 
overblik?

God indsigt i økonomien giver 
dig bedre udsyn i hverdagen.

Privatøkonomi er – ligesom livet 
selv – under stadig forandring. 
Derfor skal der ryddes op og 
lægges nye planer en gang 
imellem. Er du interesseret 
i et gratis og uforpligtende 
ØkonomiEftersyn, er du altid 
velkommen til at komme ind 
og tale med os.

Borgbjergsvej 32, 2450 København SV. Tlf. 38 48 30 71. ·E-mail: 5371@al-bank.dk; www.al-bank.dk.

Boldklubben FREM
Julius Andersensvej 7
2450 København SV
Tlf. 3617 1317 - Fax 3617 2656
E-mail: bkfrem@email.dk
Hjemmeside: www.bhfrem.dk
 
KONTORETS ÅBNINGSTIDER:
Mandag, Onsdag og Torsdag:  Kl.13.00-16.00
Tirsdag: Kl. 14.00-18.00 
Fredag: Kl. 11.30-13.30
E-mail: kontorbkfrem@email.dk

BESTYRELSE:
Formand: 
Jim Voss - Tlf. 4056 5191

Kasserer:
Thomas Thestrup - Tlf. 2293 4330

Klubhus:
Erling Ravn - Tlf. 3254 4151

Seniorafdelingen:
Niels Birkelyng - Tlf. 3258 2036

Ungdomsafdelingen:
Johnny Hansen - Tlf. 2830 0231

Afdelingsleder lilleput:
Bjarne Nielsen - Tlf. 3616 8119

Afdelingsleder drenge:
Bent Dithmann - Tlf. 36 46 8907

Afdelingsleder junior:
 Niels Velton - Tlf. 3645 1077

Afdelingsleder ynglinge:
Kim Hammer - Tlf. 2558 5839

Børneafdelingen:
Moni Heinze - Tlf. 2656 2965

Dameafdelingen:
Bjarne Asboe - Tlf. 2127 5318

Cricketafdelingen:
Kingsley Pieris - Tlf. 2685 3975
E-mail: surenda@wanadoo.dk

FOB: Peter Fryd (formand)
Tlf. 2715 8867

Forældreforening: Moni Heinze (formand)
Tlf. 2656 2965

Cafe FREM
Tlf. 3617 1331  

BK FREM A/S
Pauli Jørgensen Lounge
Julius Andersensvej
2450 København SV
Tlf. 3617 1332 - Fax 3617 1355
E-mail: bkfremas@mail.tele.dk

Bestyrelse:
Erik Gamst (formand) - Tlf. 2826 1387
Jim Voss (Boldklubben FREM) - Tlf. 4056 5191
Andreas Broch
Egon Jensen
Mads Leth Christiansen
Khristian Wendelbo
Filip West

Adm. dir. Hans Hermansen - Tlf. 2420 2411

Hjemmeside: www.bkfrem.dk
Niels Buch (ansvarshav.)
Tlf. 4020 2534

BK FREM SUPPORT
Peter Lyngberg (formand) - Tlf. 2169 8909
Jette Sehstedt (kasserer) - Tlf. 2066 2867
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
ADRESSER OG ÅBNINGSTIDER
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Produkt og prislisten kan rekvireres på 
tlf. 70 15 22 22 eller på info@ramirent.dk

Landets bredeste sortiment 

indenfor ubemandede bygge- 

og anlægsmaskiner, herunder 

håndværktøj. 

Du starter i kælderen og slutter 

på kvisten, vi er med hele vejen.

Med et landsdækkende net af 

afdelinger kan vi hurtigt skaffe det 

ønskede materiel til enhver opgave. 

Vi foretager løbende vedligeholdelse 

og servicering af alt vores materiel, så 

sikkerheden altid er optimal, ligesom vi 

løbende investerer i det nyeste materiel 

for at holde maskinparken ajour. 

Ramirent udlejer alle former for 

byggepladsmateriel til små og store 

byggepladser. Kunderne mødes af dygtige 

fagfolk, såvel i udlejningen, som i vores 

bagland. 

Ny Produkt & Prisliste

- lej din løsning!
70 15 22 22

www.ramirent.dk

P
ro

dukt &
 P

risliste pr. 1. april 2007

Der tages forbehold mod trykfejl og prisændringer. 

Alle tidligere udlejningsprislister fra Ramirent A/S anulleres hermed.

Produkt & Prisliste
 Gældende pr. 1. april 2007

Bygge- og anlægsmateriel Lifte

Multiservice

Skurvognsmateriel
Pavilloner

B
SV
00

 11

g
 10

dborg

 22 88

1 22 99

kcenter

tgensvej 21

edericia

5 50 44 55

5 50 44 89

inistration

digevej 85

0 Greve

43 95 88 88

43 95 88 44
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