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Oven på sommerens glæder og strabadser er 

klubbladet nu på dit bord. Her er læsning til 

langt hen i efteråret, sådan bugner bladet med 

indlæg fra de aktive, debatoplæg og, til redak-

tionens store glæde, også et læserbrev udefra. 

Når dette er skrevet, vil jeg tage hul på et emne 

som de fl este nok helst ville forbigå i tavshed. 

Nogle har sikkert været ved at få krydderen 

galt i halsen da de en tidlig morgen i slutnin-

gen af juli hørte at Michael Rasmussen var 

taget ud af ”Tour de France” og mangen en 

cykelenthusiast blev rystet i sin grundvold 

og havde svært ved at fi nde hoved eller hale 

i det hele. Den selv samme følelse tror jeg at 

mange fremmere også havde, da de i midten 

af juni blev bekendt med at vor professionelle 

afdeling for tredje gang, inden for ganske få år, 

var i betalingsvanskeligheder med en gæld på 

mange millioner kroner.

En af barndommens sanglege lød:

 ”Første gang, så lader vi ham gå, anden
    gang så ligeså, men tredje gang der tar’
    vi ham, og putter ham i gryden”.
Det kildrede lidt i maven når man så sad der i 

klemmen og sjovest var det hvis man undslap. 

Om det bare er ved at kilde i maven, eller om 

Frems professionelle afdeling og moderklub-

bens bestyrelse til fulde forstår alvoren, er der 

mange mennesker i og omkring Frem, der kan 

have sin tvivl om.

I min vennekreds er jeg, gang på gang i løbet af 

sommeren, blevet konfronteret med spørgs-

målet: ”Hvad har du egentlig gang i derude i 

Frem?” Jeg vrider mig, og når jeg forsøger at 

forklare at det ikke har noget med mig at gøre, 

og ikke er mit ansvar – kan jeg se tvivlen i deres 

ansigter. Hvis de andre er naive og ubehjæl-

pelige sjæle, og du alligevel fortsætter med 

arbejde der, må du selv være halvskør – ak ja. 

Noget ansvar må jeg dog tage, for det er ikke 

længere siden end sidste klubblad, hvor jeg 

skrev om ”Godt jysk købmandskab i spidsen 

for AS – sanering er i gang” osv., men fortidens 

synder har altså indhentet os endnu engang.

At vi i moderklubben har en god og sund øko-

nomi til at drive en amatørklub, men gennem 

licensafgivelse drømmer om en tilværelse, 

fi nansieret af pengestærke folk, i superligaen, 

betyder at alle må tage et medansvar, når vort 

omdømme er på spil. Dagdrømme er der 

ikke noget galt med, men uden mål, planer og 

budgetter kan det gå helt galt. 

Betalt fodbold har igen bragt sig i fokus i Frem, 

og det er ikke bare i de senere år, men mange år 

tilbage. Læs blot hvad vi skrev om pengefod-

bold i klubbladet for 50, 25 og 10 år siden.

Når bladet læses, er vi i midten af august, tin-

gene har forhåbentligt løsnet sig på forunder-

lig vis og i alle afdelinger er ledere, trænere og 

hjælpere i fuld gang med en ny efterårssæson 

med det sportslige i højsædet.

Boldklubben Frem er så levende som aldrig 

før, microfodboldskole, DBU’s fodboldskole 

og talentudvikling i børneafdelingen vidner 

om grøde i bunden af vort medlemssystem og 

på talentholdene 1. drenge, 1. junior og 1. yng-

linge er der opnået tilfredsstillende resultater 

i første halvår. Klubbens 1. hold var sammen 

med AGF og Lyngby blandt de mest vindende 

i foråret og sluttede på en hæderfuld 5. plads 

som det bedste hold i Københavns Kommune.

Planerne om vedligeholdelse og udbygning af 

Valby Idrætspark fortsætter med ufortrødent 

kraft, og som lovet i tidligere artikler holder vi 

vore læsere orienteret om udviklingen. Vort 

nuværende klubhus er en vigtig brik i dette 

spil – planlægningen er i gang, og det er debat-

ten også – se indlægget i bladet.

Vi ønsker alle vore medlemmer, annoncører, 

sponsorer og øvrige interessenter god fornø-

jelse med læsningen.

JCK
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Med rejsetasken pakket forlod han 
København i slutningen af august sidste 
år. Med på rejsen var Frems sportschef 
Leif Martinsen der skulle bistå og vejlede 
Nicki ved slutforhandlingerne om en 
professionel karriere i den italienske se-
rie A klub. Der var kort tid til at transfer-
vinduet lukkede, og alle kan vel forestille 
sig, hvilke tanker der løb igennem den 
dengang 18 årige knægts hoved.

Han havde i hast pakket, så han kunne 
rejse videre fra Milano til sin nye klub, 
hvis det var det, de ville have. Næsten 
alt gik som det skulle. En rigtig god 
kontrakt på 2 år og 10 mdr. kom i hus 
med agenten og Leifs hjælp. Han skulle 
først møde ugen efter, så de kunne rejse 
tilbage til København. Selvom kufferten 
forsvandt i lufthavnen, kom han ikke 
tomhændet hjem - han kunne næsten gå 
på vandet.

Turen til Reggio Calabria er en dagsrejse 
fra den trygge tilværelse i København 
med kæresten Malou og tæt på mor og 
far i Valby. Først med fl y til Rom, så 5 ti-
mers venten i lufthavnen, inden et nyt fl y 
bringer ham det sidste stykke til spidsen 
af den italienske støvle.
I dag sidder han og kæresten i en 6-
værelses luksuslejlighed med udsigt til 
Sicilien og vulkanen Etna, noget af en 
overgang fra ”etteren” på Godthåbsvej.

Når vi kommer til det sportslige er 
overgangen og oplevelserne endnu 
større – forestil jer hvordan det må være 
at spille på San Siro i Milano med 70.000 
tilskuere på lægterne. Nicki har prøvet 
det hele to gange. Mod topholdet Inter 
blev det bare til 7 minutter, men mod 
Milan kom han på banen allerede 10 mi-
nutter inde i 2. halvleg. Han spillede en 
stor kamp, var med i meget og få minut-
ter før slutfl øjt fi k han en kæmpechance 
for at score til 3-2, men brændte.
Bagefter kom kammeraterne salt i såret 
ved at beskrive, hvordan han kunne have 
kommet på forsiden af alle landets aviser 

med armene højt hævet i begejstrings-
rus, medens nationalhelten Maldini, 
liggende på knæ, og græmme sig.

Den afbrænder har han set på DVD
et ”par” gange.

Nu er det ikke karakteristisk for ham at 
se tilbage. Fra han startede med at spille 
fodbold som 5-årig, har ambitionerne 
for fremtiden været store, og sådan er det 
også i dag, hvor vi sidder i Frems klublo-
kaler under billederne af alle de ”store” i 
Frems historie.
Nicki startede som 11-årig i Frems lil-
leputafdeling. Inden da havde han spillet 
i Hellas, Rikken og KB uden at kunne 
komme på klubbens bedste hold. I Frem 
kom han på 1. lilleput, men var ikke 
blandt de bedste. Først i drengetiden un-
der kyndig ledelse fra Tony Christopher-
sen udviklede hele holdet sig, og han blev 
anfører på det daværende 1. drengehold. 
Det var også her, han havde sin største 
oplevelse som ungdomsspiller. Frem 
skulle møde KB ude. De var ubesejrede 
og førte rækken. Frems drenge vandt, og 
KBerne græd, sådan et nederlag kunne 
de ikke klare. Det år blev 1. drenge nr. 3 
i rækken, og det var de stolte over. Nicki 
udviklede sig som spiller og vil aldrig 
glemme Tony som træner.

Herefter gik det bare derudaf, han blev 
rykket op som junior før tiden, det 
samme skete som yngling og senere 
også som seniorspiller, hvilket betød 

at han allerede som 17 årig debuterede 
på 1. holdet i en kamp mod Fremad A. 
Kampen endte 2-2 og debuten står som 
et af hans store øjeblikke. Senere kom 
kampen mod AB, hvor han scorede sit 
første mål på 1. holdet.

På Frems 1. hold gik det op og ned for 
ham, men 38 kampe og 4 mål er han 
noteret for i perioden 2005 og 1. halvår 
2006. Frem er hans hjemmeklub, solida-
riteten og det gode samvær efter kam-
pene står højt i hans bevidsthed, ligesom 
kampene i Valby Idrætspark med alle de 
fantastiske supportere på sidelinien står 
som en oplevelse, hver gang han har fået 
lov at spille der.

Et helt ny tid og et helt nyt liv ventede i 
Italien – nu skulle han rigtigt i lære. Sin 
debut fi k han som den yngste dansker 
nogensinde, 18 år var han da han i en
Serie A kamp på San Siro debuterede 
mod Inter.

Mellem Frem og Italien lå og ligger hans 
deltagelse på de danske U/18-19-20 
landshold, hvor det indtil nu er blevet 
til 11 kampe og 4 mål. Han er i dag i 
truppen hos Keld Bordinggaard, der har 
ansvaret for det danske U/20 landshold. 
Desværre må han melde afbud til de 
næste kampe, da han i midten af juli skal 
tilbage i Reggina, der starter forberedel-
serne til den nye sæson med et trænings-
ophold i USA, hvor holdet i en  stort 
opsat international turnering bl.a.

Nicki Bille Nielsen
Medlem af Boldklubben FREM fra 1999 – 2006
En drengedrøm er ved at gå i opfyldelse for 19 årige Nicki Bille Nielsen i det 
syditalienske hos fodboldklubben Reggina i byen Reggio Calabria.

Nicki med en af hans store idoler, Ronaldo AC Milan

fortsættes på side 6
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skal møde spanske Sevilla med Christian 
Poulsen på holdet.

Nu er han hjemme på ferie, hvor han 
nyder træningen på Frem og samværet 
med sin familie. 

Han kan nu gøre status efter det første 
år som ”fodboldlærling” i Reggina. Som 
de fl este ved, har klubben kæmpet bravt 
for at undgå nedrykning fra Serie A. 
Klubben startede sæsonen med et minus 
på 15 point, som senere efter en appel 
blev justeret til et minus på 11 point. De 
klarede det lige. Først i den allersidste 
spillerunde faldt det ud til deres fordel, 
men med de 11point oveni havde vi væ-
ret nær en UEFA plads, siger Nicki.

Den nye sæson, som bliver med ny chef-
træner, tyder på et ungt og talentfuldt 
Reggina hold, da man ifølge Nicki har 
solgt nogle af de rutinerede og nuvæ-
rende stjernespillere.

Nicki og hans kæreste trives i Reggio Ca-
labria og har gode italienske ungdoms-
venner, de har begge lært sig italiensk, 
hvilket er en nødvendighed, hvis man vil 
klare sig, så klubben stillede fra starten 
en privatlærer til deres rådighed. Sam-
men har de fundet en god dagsrytme. 
Lejlighedens størrelse giver dem mulig-
hed for at samle forældre, bedsteforældre 
og søskende – plads er der nok af.

Endnu er det hele ikke en dans på roser. 
Det fuldendte skal komme med mere 

spilletid i den nye sæson, det mål er 
klart. 7 kampe er det blevet til på serie A 
holdet. Truppen er på 24 spillere.
18 mand er altid med på holdet, og 
Nicki har været med hver gang. Succes 
på klubbens ungdomshold har han også 
haft, hvor man spillede sig frem til kvart-
fi nalerne, i den italienske ”primavera” 
turnering hvor han scorede et meget 
afgørende udebanemål mod Milan. Hele 
byen jublede, da de kom hjem.

I Italien trænes der nogle timer hver dag 
og onsdag 2 gange. Førstegangsberørin-
ger og spil uden bold, hvor man bringer 
sig i position og gør det nemt for sine 
medspillere er nøgleordene, og måske 
også en årsagerne til succesen i de euro-
pæiske turneringer for italienske hold. 
Omkring holdet er der et team af dygtige 
trænere og ledere med en cheftræner i 
spidsen, fulgt af en assistentræner, en 
målmandstræner, en fysisk træner og 
en løbetræner. Ja, der er sågar også en, 
der alene har ansvaret for frisk vand 
til spillerne. Jo forholdene i Reggina er 
gode, selv om man kun kan prale af en 
træningsbane med græs. Klubben er 
også blandt de bedste med professionelle 
hold i volleybold og basketbold.

Tonen blandt spillerne er god, og klub-
bens ledelse satser meget på kamme-
ratskabet blandt spillerne. Noget Nicki 
sætter stor pris på – kun falder de lidt 
let på banen, og dommerne belønner 
det – ikke helt Nickis stil. Hans netværk 
i Italien udvides stadig – en dag under 

ventetiden i Roms lufthavn genkendte 
han Martin Jørgensen og Per Krøldrup 
– de kendte ikke ham, men han tog mod 
til sig og præsenterede sig selv som Nicki 
fra Reggina, og et nyt venskab blev gjort.

De tog mod ham med åbne arme. Nu 
mødes de, når deres veje krydses, mailer 
hyppigt og taler i telefon sammen. Erfa-
ren hjælp står klar, når han behøver det, 
og han tager gerne imod.

Mere spilletid er altså målet i den nye 
sæson, og når det har set lidt sort ud, er 
det dejligt med en kæreste, der bakker 
op og opmuntrer. Senere når målet med 
Reggina er nået, er en storklub i Italien 
eller et andet sted i Europa hans drøm-
mes mål.

Da jeg fortæller ham, at ham der ”John 
Hansen”, som hænger oppe på væggen, 
var den første danske spiller, der blev 
professionel i Italien, efter olympiaden i 
London 1948, hvor Danmark i kvartfi na-
len bankede favoritterne fra Italien med 
5-3, og ”lange John” scorede 3 mål. Hos 
Juventus fi k han stor succes og blev også 
italiensk mester, ja da gjorde Nicki store 
øjne – så her er noget at stile efter, måske 
hænger han selv på væggen en skønne 
dag.

Klubbladet ønsker Nicki alt mulig held 
og lykke og siger tak for et berigende 
møde. 

jck

Vi holdt vores Cricket turnering på 
FREM cricket bane lørdag den 14. og 
søndag den 15. juli med ca. 100 tilskuere.

Her er lidt om resultatet. Der var 5 
hold i alt og Frem vandt pokalen, og 
det var femte gang. Finalen var mod 
Holbæk C.C. Frem lavede 181 point for 7 
gærder i 20 over og Holbæk C.C. lavede 
kun 144 point for 10 gærde i 20 over. 
 

Nyt fra Cricket
afdelingen
– Jaff na Cup 2007

Best batsman:
S. Nadaraja fra Holbæk c.c. 

Man of the Tournament:
Kingsly Peris fra Frem c.c. 

Best Bowller:
Manjula Widanagamage fra Frem c.c.

Man of the match:
Sam mudianse fra Frem c.c.
 
Vinder.:  Frem c.c
2. plads Holbæk c.c.
3. plads Vejle c.c.

Jeg bringer her det brev som jeg har 
sendt til alle deltagerne efter stævnet.

Nihal Tissara
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”Gabestokken”

Her følger så Bjarnes svar:

Som bekendt startede damerne den før-
ste sæson i 2003. I den forbindelse lovede 
jeg, at stå i spidsen for dameafdelingen 
de følgende 5. år. Det løfte står jeg ved.

Hvad der derefter vil ske må tiden vise. 
Vi skriver nu 2. halvår 2007 så for mit 
vedkommende lakker det måske mod 
enden. Nu skal man være yderst varsom 
med at spå om fremtiden. 

Så mit svar på dine spørgsmål må blive et 
svar, baseret på min målsætning, såfremt 
jeg er ved roret om tre år:

1. Damesenior skulle gerne spille i DS.
2. Damesenior i KS.

Damejunior skal genetableres (2008) 
og så skal der arbejdes på, at få fl ere 
pigespillere, lilleputter og miniputter til 
klubben.

Det vil sige, at vi gerne skulle havde 
følgende hold etableret om tre år. 2 
damesenior hold. 1 damejunior hold. 
1-3 miniputhold. 1-3 lilleputhold og 1-3 
pigehold. Miniput, lilleput og piger er 
alle 7 mands hold.

Medlemstallet i dameafdelingen om tre 
år, skulle gerne være på ca. 35 dame-
senior, ca. 25 damejunior og ca. 35/45 
fordelt på miniputter, lilleputter og pige-
spillere. Eller ca. 95/100 medlemmer i alt.

Da jeg ikke vil gå direkte fra Gabestok-
ken til Galgen, kan jeg ikke svare dig 
anderledes. Håber dog mit svar er 
fyldestgørende. 

Bjarne Asboe.
Dameformand.

Stafetten er denne gang havnet hos 
Johnny Krüger, træner for 2. ynglinge. 
Han har stillet Dameformand Bjarne 
Asboe følgende spørgsmål:

”Jeg synes at det var en rigtig 
god ide da Boldklubben Frem 
for ca. 5 år siden besluttede at 
starte en dameafdeling.
En fortsat udvikling af afde-
lingen kan bidrage positivt til 
det sociale og sportslige liv i 
Frem, derfor vil jeg gerne vide:

Hvor befi nder afdelingen sig 
om 3 år? Hvilke ungdomshold 
er etablerede og hvor mange 
medlemmer har pige/dameaf-
delingen i Frem til den tid?”
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Strukturudvalg
På årets generalforsamling foreslog 
Ole (Jyde), at bestyrelsen nedsatte et 
udvalg der skulle se på klubbens mål 
og visioner for den kommende 3-5 
årige periode. Bestyrelsen er nu i gang 
med at realisere dette, og forventer at 
resultaterne af udvalgets arbejde kan 
offentliggøres i næste klubblad, samt 
danne grundlag for drøftelser i besty-
relsen, og derefter kunne fremlægges 
på den kommende generalforsamling 
primo 2008.

Jim Voss
Formand

Nye rygeregler i klubben
Folketingets lov om røgfri miljøer er 
vedtaget til at træde i kraft senest d. 15. 
august 2007.
Boldklubben FREM vil selvfølgelig 
overholde landets love og derudover 
mener vi at de nye rygeregler viser 
hensyn for alle klubbens medlemmer 
og her især ungdomsspillere og ansatte 
i FREM.
Derfor er nedenstående rygeregler 
gældende i alle klubbens lokaler fra den 
15. august 2007.
”Rygning er forbudt indendørs i hele 
klubben. Forbuddet gælder også kæl-
der-, mødelokaler og omklædnings-
rum. På terrassen er rygning tilladt.”

Bestyrelsen håber at alle i Boldklubben 
FREM vil være med til at overholde 
disse rygeregler.

Jim Voss
Formand

Lov og orden i klubhuset
Så har bestyrelsen en surbasse!
Her i det nye år, er der ikke en uge hvor 
ikke jeg får klager fra KI, som har ren-
gøringen i omklædningsrummet, og 
jeg må sige det er ikke noget kønt syn 
der møder en når jeg beser, de omfat-
tende skader som er, smadrede ruder, 
til døre der er sparket løs fra karmen, 
mudder fra støvler der bliver smidt 
rundt i baderum 
Alt det har fået KI til at nægte at betale 
mere for dette hærværk og det er vel et 
eller andet sted i orden men hvem skal 
så betale.

Det er forelagt bestyrelsen, der er enige 
om at det ikke kan blive ved med at 
køre på den måde, derfor vil vi ind-
skærpe overfor træner og leder, at en af 
dem må blive i omklædningsrummet 
til alle er færdige.

Hvis de ikke kan fi nde ud af det, så er 
der enighed i bestyrelsen at det må 
trækkes fra det ansvarlige hold, det er 
naturligvis synd for de drenge som godt 
kan fi nde ud af at opføre sig ordentlig, 
derfor er det vores håb at drengene og 
træner-leder, fi nder ud af det.
Til sidst en rigtig god sæson til alle.

Erling Ravn
Næstformand

Medlemskort:
Husk at I, som unge under 18 år, skal 
bruge et medlemskort for at komme 
gratis ind til Frems hjemmekampe.
Kortene laves efter bestilling på klub-
bens kontor, når kontingentet er betalt 
- Kom i god tid!

Johnny Hansen
Kontoret

Ny talentkoordinator
Vores sportslige Konsulent Tony Chri-
stoffersen er med udgangen af marts 
måned stoppet med jobbet i Boldklub-
ben Frem. Tony havde ikke længere den 
fornødne tid til arbejdet.
Vi arbejder i øjeblikket i bestyrelsen 
med at ansætte en ny ”Talentkoordina-
tor”, men da aftalen ikke er endeligt på 
plads, venter vi med offentliggørelsen 
af navnet.

Johnny Hansen
Ungdomsformand

Har du tilmeldt dig PBS?
Hvis ikke, så er det ikke for sent. Klub-
ben har pt. Ca. 950 medlemmer, af 
dem er ca. 10 % tilmeldt PBS. Dette 
tal kunne bestyrelsen godt tænke sig 
blev højere. Derfor vil vi anbefale alle 
dem der endnu ikke har tilmeldt deres 
kontingentindbetaling til PBS om at 
gøre dette hurtigst muligt. (vil så virke 
fra næste kontingentindbetaling). Det 
sparer både dig og ikke mindst klubben 
for en del administrativt arbejde.

Thomas Thestrup
Kasserer

 Bestyrelsen meddeler:

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

De støtter os....
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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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Hej Frem!
 
Jeg har med stor interesse læst jeres 
medlemsblad nr. 1 fra i år, og specielt 
fæstnet mig ved visionerne omkring 
klubhus og Superliga Stadion.
 
Det er vigtigt at tænke stort og nyt 
for at kunne se mulighederne og 
ikke begrænsningerne! I sidste ende 
bliver man dog tit fanget af økono-
mien, med mindre man har ramt en 
guldåre!
 
Et nyt Superliga Stadion med 10.000 
tilskuerpladser koster i dag fl ere hun-
drede millioner, og hvis man samti-

Billige boliger og nyt 
klubhus
Redaktionen har modtaget dette læserindlæg:

dig river den gamle opvisningsbane 
ned, så skrotter man et 4 år gammelt 
lysanlæg til over 5 millioner og en 
overdækket tribune med plads til 
cirka 4000 siddende tilskuere. 
 
Jeg tror at man kan få et rigtig godt 
stadion, som samtidig er økonomisk 
realistisk, hvis man bygger en ny ho-
vedtribune på den “billige” langside. 
I denne tribune kunne integreres 
alle nødvendige faciliteter, som nyt 
klubhus, omklædningsrum, måske 
ekstra lokaler til idrætsefterskolen, 
VIP-lokaler mm..
 

Måske kunne man også overveje at 
søge DBU om at få lov til at lægge 
kunstgræs på opvisningsbanen. Så 
havde man Danmarks største stadion 
med kunstgræs til benyttelse året 
rundt, døgnet rundt og til glæde for 
alle!

Med venlig hilsen
Peter Voergaard
Skytteengen 13

3450 Allerød

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 

Sjælør Boulevard 49 - 2450 København SV
Tlf. 36 30 93 29

Klinik for
Fodterapi

Margit Jensen
Borgbjergsvej 9, st. - 2450 København SV

Telefon 33 31 43 73
E-mail: klinik.for.fodterapi@frederiksholm.net
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Såvel i Folketinget som i Boldklub-
ben Frem er det et spørgsmål om 
de rigtige folk og en ledelse, der 
motiverer mennesker til at yde deres 
bedste. Talentet skal udvikles og det 
gælder også for Anders selv, der er 
i fuld gang med en ledelsesuddan-
nelse i Folketinget og samtidigt ivrig 
deltager på DBU´s 1-årige uddan-
nelse der giver A-licens og dermed 
rettighed til at træne superligahold 
uden at skulle søge særskilt dispen-
sation hos DBU.

Det er også årsagen til at selv kyn-
dige kræfter som Erik Rasmussen, 
Kent Nielsen, Flemming Christen-
sen er med i den gruppe som udover 
Anders består af Jesper Thorup og 
Allan Kuhnø. Gruppen ledes af Uffe 
Pedersen, tidligere cheftræner i OB.
Udover tilgang til ledelses- og fod-
boldteorier er erfaringsudveksling 
med de øvrige særdeles inspire-
rende, og en udlandstur til England 
med besøg hos bl.a. Liverpool, 
Everton og Manchester City har sat 
ideer og tanker i gang.

Den civile og fodboldmæssige kar-
riere går altså hånd i hånd – egent-
lig noget af en udfordring, men 
samarbejdet med Leif Martinsen, 
Morten Swan og Morten Hamm gør 
det muligt at give opgaver fra sig 
og dermed lette det administrative 
pres, der følger med i jobbet som 
cheftræner for Frem.

Sin fodboldmæssige kunnen star-
tede han som dreng i Fløng og gik 
senere via RB90 i Roskilde til KB, 
hvor han sluttede som målmand på 
klubbens 1. Ynglinge. En kort visit 
til Frem overbeviste ham om, at 
konkurrencen fra Per Wind og Al-

lan Jensen var for stor, og han valgte 
derfor en videre karriere i Roskilde 
og senere Køge, inden han igen kom 
tilbage til Boldklubben Frem – fi k 
som 1.holds målmand 20 kampe i 
alt – hvorefter trænergerningen i 
seniorrækkerne tog over.

Det lyser ud af ham, at miljøet i 
Frem er noget særligt som han sæt-
ter stor pris på, og da Ebbe Skovdahl 
gav ham tilbuddet om jobbet som 
assistenttræner, slog han til. Han fi k 
en lærerig periode, hvor han kom 
tæt på mange af de unge spillere, 
der hos Anders fandt tid og ro til at 
afl evere deres bekymringer, når alt 
ikke lige gik efter planen.

Med Ebbe Skovdahls beslutning 
om at forlade Frem fi k han chancen 
som cheftræner og mærkede på en 
gang, hvordan ansvaret og forvent-
ningspresset steg. Det mentale pres 

Anders Theil
37 år og cheftræner i Frem
I det civile er han inspektør for et team af dygtige håndværkere, der gør Folketingets indre 
til en fryd for øjet, et mål der også gælder spillet for det unge talentfulde fremmerhold.

inden ugens kamp var stort, og når 
noget gik galt, rumlede det længe i 
hans hoved efter en kamp.

I dag er han blevet dygtigere til at 
komme videre, at se frem mod den 
næste kamp og ikke lade sig irritere 
over noget, der alligevel ikke kan 
ændres. Resultaterne har været 
gode, der er tillid til ham i ledelsen, 
og han har forlænget sin kontrakt 
med Frem til år 2009, men må 
stadig leve med det forventnings-
pres og den usikkerhed, der ligger 
i trænerjobbet for klubbens bedste 
hold.

Status ved årsskiftet 2006/07 var 
færre point end planlagt, men det 
er hentet og mere til efter en meget 
fl ot forårssæson, der bragte holdet 
væk fra farezonen og frem til en 
hædersfuld 5. plads i 1. division. 
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Sammenhold, unge talenter, altid 
gode folk på bænken og ”gamle” 
spillere tilbage, der kender klubben, 
samt et til tider iderigt sammenspil 
har bragt holdet til den position.

Når vi drøfter samarbejdet om 
talentudviklingen i Frem, så ser An-
ders gerne at 1. ynglinge igen bliver 
placeret i AS regi, men fremhæver 
samtidigt det gode samarbejde, der 
i dag eksisterer med holdets træner 
Per Clausen og dets øvrige ledere.

2. senior så Anders også gerne 
som en talentfabrik, hvor fokus 
på talentudvikling blev øget med 
risiko for mindre gode resultater. 
Han refererer i den sammenhæng til 
udlandet, hvor mange af de profes-
sionelle klubbers 2. hold ikke spiller 
turneringer med op- og nedrykning 
for øje, men alene med udvikling af 

kommende talenter for at sikre at 
overgangen fra ynglinge til seniorer 
ikke vil betyde, at de forlader klub-
ben.

Anders opfatter sin ledelsesform 
som antiautoritær, lyttende og mo-
tiverende. Hårde ord kan der også 
falde, men dialogen og hensynet 
til især de unge spilleres forskel-
lighed sætter han i højsædet. Som 
assistenttræner kom han tæt på 
spillerne, en erfaring som han også 
bruger som  cheftræner.

Telefonen ringer ofte hos Anders 
med unge spillere i røret, der 
interesseret spørger til mulighe-
derne for at blive en del af truppen. 
Ikke uden stolthed nævner Anders 
holdet som Københavns bedste i 
1. division foran klubber som AB, 
Fremad Amager og B93.

Konkurrencen mellem spillerne om 
de eftertragtede pladser på holdet er 
stor. Spillefi losofi en er 4-4-2 med et 
publikumsvenligt og varieret opspil 
gennem kæderne. Et spil der i den 
nye sæson 2007/08 skal bringe hol-
det til en placering blandt ”Top 5”.

Efter en kort sommerferie fra 25/6 
– 11/7 har holdet forberedt sig og 
er nu klar til sæsonpræmieren den 
5. august ude mod Næstved. Klub-
bladet ønsker Anders og hele holdet 
alt mulig held og lykke i den kom-
mende sæson, glæder os til godt 
fodboldspil og store kampe i Valby 
Idrætspark mod hold som Vejle, 
Sønderjydske, Fredericia, Kolding 
og ikke mindst til lokalopgørene 
mod Hvidovre. 

jck 

Drøftelserne om nyt klubhus er i gang, spørgsmålet er om Frems fødselsdag den 17. juli 2011
bliver en sørgemarch – eller en jubelfest?

Billige boliger!

Tegning: Niels Peter Jørgensen
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KAMPANTAL I ALT OG MÅL FORÅRET 2007     

Navn Kampe 
I alt 

Mål 
I alt 

Mål 
Forår 2007 

Martin Jeppesen 293 93 1 

Tim Ilsø 229 26 2 

Jørgen Nielsen 128   

Morten Hamm 109 1  

Thomas Krause 86 8 3 

Nabil Aslam 82 1  

Wassim El Banna 61 28 4 

Mikael Simonsen 49 4 1 

Dalibor Gotovac 29   

Martin Jürgensen 28 1 1 

Christian Brøndum 26 4 2 

Tommy Olsen 26 12 6 

Nicolaj Mikkelsen 24   

Aske Krohn 15   

Atli Danielsen 14 1 1 

Emil Christensen 8 2  

Denni Conteh 7 1 1 

Frank Palka Jensen 6   

Emil Sørensen 2   

Jens Lindboe 1   

Kasper Autrup 1   

 I alt  22 

JUBILÆUM:
Morten Hamm spillede sin kamp 
nr. 100 den 29. april mod Næstved.

ANFØRER:
Wassim El Banna 13 kampe og 
Morten Hamm 2, plus i 3 kampe, 
hvor han overtog anførerbindet, da 
Wassim El Banna blev udskiftet.

TILSKUERE:
De 15 kampe blev overværet af i 
alt 21.793. Det vil sige 1.453 pr. 
kamp mod 17.132/1.142 i 2006. 
26.709/1.781 i 2005. 81.293/6.253 
(13 kampe) i 2004. 35.993/2.400 
i 2003. 17.468/1.164 i 2002. 

Bag kulissen –  af Steen Bjerre om 1. Senior

DEBUTANTER:
Følgende 6 spillere fik debut på 
førsteholdet i foråret 2007.

1. april i Valby mod Sønderjyske: 
Atli  Danielsen, Aske Krohn og 
Denni Conteh.

22. april ude mod FC Fredericia: 
Emil Sørensen.

10. juni ude mod Thisted  
Jens Lindboe.

24. juni ude mod Ølstykke  
Kasper Autrup.

23.265/1.551 i 2001. 13.722/915 i 
2000 og 14.029/935 i 1999.

Kampen hjemme den 3.6. mod 
Lyngby blev overværet af 2.474 
tilskuere. Det laveste tilskuerantal 
i Valby var 1.201 til kampen den 
28.5. mod Brabrand.
Den bedst besøgte udekamp var 
i Thisted den 10.6., hvor 1.267 så 
FREM vinde med 2-0. 807 tilskuere 
overværede kampen den 24.6. i 
Ølstykke.

Du kan læse referaterne fra Frems 
kampe  på klubbens hjemmeside: 
www.bkfrem.dk
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Samarbejde og udvikling 
i seniorafdelingen!

Vores 2. senior, som spiller i KS, 
startede sæsonen lidt forsigtigt. Vi 
havde en drøm om en flot place-
ring efter foråret, men sådan så det 
ikke ud efter de første kampe. Så 
skete der en masse! Holdet begynd-
te at arbejde for hinanden, og nu 
kom resultaterne.  Spillet har ikke 
altid været lige kønt, men resulta-
terne kom, da alle samarbejdede 
for det gode resultat.

Blandt de enkelte kampe skal 
fremhæves kampene VLI, Hasle og 
Fremad Valby. Vores odds inden 
kampene så mindre gode ud, men 
Gunnar Nielsen stod i kampen 
mod Hasle aldeles fremragende, og 
sammen med kammeraterne ydede 
han og hele holdet en suveræn 
indsats, som resulterede i en 1 – 0 
sejr over det daværende tophold. 
Ingen, der så kampen, glemmer 
Gunnars superredning, da en 
spiller fra Hasle fik en friløber fra 
midterlinjen.

Forårets sidste kamp var lokalder-
byet mod Fremad Valby. Holdsam-
arbejdet var ganske enkelt frem-
ragende. Kasper Autrup skulle om 
søndagen spille på 1. holdet, men 
også uden denne stærke spiller 
viste holdet klasse. I anden halvleg 
scorede holdet to fantastiske flotte 
mål og sikrede sig dermed sejren 
3 – 2. I kampen stod Rasmus Pryts 
fremragende, og seniorformandens 
placering bag modstandernes mål 
gav tre flotte mål!

En fin forårssæson med en place-
ring som nummer 2 og tak til alle 
omkring holdet!

3. senior har haft et noget blandet 
forår. For trænere og ledere har det 
været et problem, at man ikke har 
kunnet stille med blot nogenlunde 
de samme spillere fra kamp til 
kamp.

Mange kampe startede udmær-
ket, med fint sammenspil og god 
forståelse, men det har ofte knebet 
med at lukke og slukke kampene. 
Man mangler – ifølge PA – nogle 
spillere til truppen, men efter 
sommerpausen er man parat til en 
fornyet indsats med friske kræfter 
og godt samarbejde. God vind til 
jer alle!

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
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4. senior har haft en flot forårssæ-
son, som klart lever op til træner-
nes – og spillernes forhåbninger 
om at spille med om oprykningen. 
I de første kampe var der dog en 
del nervøsitet at spore, og holdet 
indkasserede en del gule kort, og 
det kostede dyrt.

Efter de første kampe stod der kun 
to point på tavlen, og det var hver-
ken trænere, ledere eller spillere 
tilfreds med. Man aftalte parterne 
imellem, at nu var det slut med at 
spille med hovedet under armen. 
Holdet kvittede de dumme forse-
elser og begyndte at løfte opgaven 
sammen.

To nederlag blev det til i forårssæ-
sonen, og det sidste nederlag betød, 
at holdet placerer sig lige under 
oprykningsstregen. Trænerteamet 
og truppen er dog enige om, at det 
kun er spørgsmål om tid, før holdet 
igen ligger placeret til oprykning. 
Tak til trænere, ledere og spillere!

5. senior har sportsligt haft en 
skuffende forårssæson. Kun fire 
point i ti kampe er det blevet til, og 
dermed færre point end man havde 
kalkuleret med.

Det startede ellers så godt med en 3 
– 1 sejr, men siden er det kun blevet 
til et point og en række skuffelser. 

Humøret i omklædningsrummet 
fejler dog intet, hvilket gør holdet 
unikt og til en fornøjelse at spille 
på.

Positivt er det også, at der hele 
tiden kommer nye fremmere på 
holdet. Velkommen til alle jer!

Med kompetente træneresser 
stående klar i kulissen, skal der 
ikke herske tvivl om, at der nok 
skal komme flere point på tavlen i 
efterårsturneringen.

4. og 5. senior består af fodbol-
delskere, og begge hold glæder sig 
til at kunne betræde græsset igen, 
klar til at kæmpe for holdet og for 
Frem. God efterårssæson til begge 
hold og tak til alle bag holdene!

Vore mange 7-mands hold klarer 
sig rigtig godt. Anders Maylands 
hold ligger nr. 3, Daniel Kiss` hold 
nr.2, Zets hold ligger nr. 1, og kun 
Anders Friis` hold må tage til takke 
med en dårligere placering.

Hos “fobberne” kører det om 
endnu bedre. De gamle kan bare 
det der med samarbejde og udvik-
ling, også under kampene!!

OB ligger nr. 1, Masters nr. 3, kun 
et point fra toppen, Masters 7-
mands nr. 2 og SM nr. 1. 

Der venter en spændende efterårs-
turnering. Tak til alle!

Håber at sommerferien har gjort 
godt og ser frem til et flot efterår 
for alle i seniorafdelingen.

Niels Birkelyng
Seniorformand

Nyt fra Frem ś 
old boys
Forårs sæsonen er nu slut og vi hol-
der sommerferie på første pladsen 
efter en meget svingende sæson. Vi 
ligger nr.1 fordi vores forsvar har 
stået rigtig godt i mange kampe 
godt styret af Rasmus Bøje og Peter 
Poulsen (dog skal der nok ikke 
spilles helt så meget på offside), vi 
løber dem sku´ ikke op hvis de er 
smuttet.

På målmandsposten har Allan, 
Kalv og Divad stået flot med ganske 
få drop. Vores udviklings område 
ligger klart på midt og i front hvor 
der skal flere meter i benene ”vi 
løber ganske enkelt for lidt” dog 
skal Claus Mohrhagen takkes for at 
løbe for en 2-3 stykker i hver kamp. 
Begynder han så at ramme med-
spiller og kassen i efteråret bliver 
han vores stærkeste kort.

På pivelisten ligger Birke som 
vanligt i front med 3 kampe og så 
en lægskade, det skal dog nævnes 
at Allan Jensen har fået bukket et 
ribben (hvordan den angriber kom 
uden om bugen fattes ikke). Vores 
kære træner Anders Balslev har 
gjort god figur på banen og har lagt 
en masse energi for at få holdet til 
at køre.

Det skal nævnes at hans satsnin-
ger med at smide Peter Poulsen på 
snart 50 år i front ikke er geniale.

Forårets spiller blev Peter P og 
der skal lyde en stor tak til alle de 
spillere der har dannet stammen 
på dette hold vi har faktisk en 8-10 
spillere der har spillet 7-10 kampe, 
det er kanon. Jeg håber at de hjæl-
pespillere som ikke kan deltage så 
meget vil være opmærksomme på, 
når det kniber, at stå til rådighed, 
så vi ikke i efteråret skal have 1-2 
kampe med 10-11 mand.

Vores mål med holdet er at have det 
sjovt og spille noget god offensiv 
fremmerbold, skulle det grimme 
ske at vi vandt rækken må vi 
”deale” med det og gøre det så godt 
vi nu kan i række 1. Målet vil altid 
være at have det sjovt, men vi vil 
også gerne vinde vores kampe.

Til sidst skal der lyde en tak til 
Svend for at vaske vores tøj og til 
Berit i klubhuset for at gør vores 
forårsafslutnings fest til en kanon 
succes.

Peter O.



16

Nyt talent i FREM…
dagsholdet, ca. 20 mand til småbold klokken 

1000. Da det var vel overstået stod endnu 

10-15 mand klar med håndklæder OG øl. 

Replikkerne fl øj gennem luften, der blev gasset 

og gengasset, stemningen var fantastisk og jeg 

fi k LYST til at spille igen, være en del af det fæl-

lesskab. Det synes jeg selv jeg er blevet, jeg føler 

ikke jeg er den sidst ankomne, det mærkes kun 

på den bænkerække man nu engang er henvist 

til. Der er dog nogen der sidder endnu længere 

tilbage på rækkerne end jeg og som har spillet 

længere.

Før min første kamp for FREM, var jeg meget 

nervøs. 1½ år uden fodbold og så med folk 

der har spillet divisionsbold. (Kender det fra 

KB)… Men se der, rigtigt FRISKE FREM-

MERE, tonen den samme som om torsdagen, 

bare yngre ansigter, samme glæde og samme 

mærke i øl. Skal det nævnes at vi tabte? Nej 

vel, det er jo ikke det der er det vigtige når 

kampen er færdig. Det er en oplevelse at se og 

høre kammeratskabet fl orere efter så mange 

år sammen, glæden ved at mødes en gang om 

ugen er uvurderlig og holder de gamle mænd 

friske både fysisk og især psykisk.

I oktober 1946 skrev en journalist, i forbindel-

se med to divisionsspilleres fl ytten til mindre 

klubber. Jeg citerer: ” Det er dårlig politik 

i en klub i længden at bygge et førstehold 

op af delvis spillere fra andre klubber”. Han 

fortsætter: Man ser oftest den slags fremmede 

spillere stikke af når forholdene i klubben 

ikke længere passer dem.” Allerede dengang 

stod man overfor problemet med klubånd og 

klubfølelse. Vi ser vores Masters og Superma-

sters spille, jamen er det ikke? Jo, der er mange 

gengangere, men hvor er veteran spillerne? 

Vi mangler mange spillere, som forsvandt da 

professionel fodbold blev indført. Hvor er de 

i dag? Hvorfor kommer de ikke her tilbage 

hertil?

Penge i fodbold er blevet et nødvendigt onde, 

men når unge spillere skifter klub fordi de kan 

tjene lidt mere om måneden, så er der, efter 

min mening, noget galt. Hvorfor ikke blive og 

få en oplevelse, der i den sidste ende er mere 

værd end de par skillinger, hvorfor ikke være 

sammen om 20-30-40 år ha’ det rart og sjovt 

med hinanden, spille sammen, more sig og 

fortælle historier fra de gode gamle dage. ” 

Kan du huske?” er, bortset fra SKÅÅÅÅL, den 

mest brugte sætning til fester. Og fester er der 

mange af. Hver torsdag er en festdag, derud-

over fødselsdage, grillaftener, cykelture, rejser 

ja listen er lang.

Der er nogle mennesker der lægger et utroligt 

stort arbejde og hjerte i denne klub, dem kan 

man ikke takke nok. Jeg har stiftet bekendt-

skab med fl ere af dem, jeg tager hatten af, de er 

rygraden i FREM og vel den væsentligste årsag 

til, at en klub som denne stadig eksisterer. DE 

sørger for at VI har det godt. TAK

Jørgen Oldenburg

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

Denne overskrift kan jo betyde mange ting. 

Lad det være fastslået, det er KUN blikfang. 

Der er uden tvivl mange talenter i FREM også 

nye, men jeg er ikke et af dem. Efter at have 

spillet fodbold i 60 år, har jeg endnu ikke fået 

mit gennembrud, men håber det kommer her 

i FREM, hvor der er højere til loftet end mange 

andre steder. Jeg har været vidt omkring, men 

på grund af mit job som tjener, har jeg aldrig 

kunnet spille i nogen store klubber. Jeg har 

spillet i Tyskland, Stamværtshus bold - stor 

ting i Tyskland, Tjenerne, Sømændende, Valby 

Boldklub, KB og nu FREM. Langt omkring for 

at komme hjem.

Ja jeg føler det som at komme hjem. I no-

vember 2006 troppede jeg op en kold tirsdag 

aften kl. 17, stor var min forbavselse da jeg så 

hvor mange der var kommet. Den kommende 

torsdag stiftede jeg så bekendtskab med Tors-
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Vi har i ungdomsafdelingen haft et forår, der 
både sportsligt og ikke mindst udviklings-
mæssigt, har været meget positivt.
Samtidigt har vi kunnet følge den smittende 
glæde og entusiasme, som vores spillere helt 
nede fra de 3-årige poder og op til vores yng-
linge, sprudler af i dagligdagen. Kom ikke og 
sig, at der ikke er grøde i ungdommen i Frem.

Vi samarbejder i øjeblikket med KBU om en 
undersøgelse af, hvorfor KBU generelt har så 
stort et frafald i de ældre ungdomsårgange. 
Der er sendt spørgeskemaer ud til spillere fra 
mange KBU klubber. Vi glæder os til at høre 
resultaterne. Dommermanglen er også en 
problematik, som vi sammen med KBU for-
søger at forbedre, der er udsendt invitationer 
til spillere i junior-, ynglinge og ungsenioral-
deren, om at tage en dommeruddannelse på 
fi ne økonomiske vilkår.

I skrivende stund her fredag eftermiddag i 
uge 27, har vi afsluttet DBU´s fodboldskole i 
Frem, 144 drenge og piger har hygget sig hele 
ugen. Stik imod sædvane, har vi haft to dage 
med regn, men der skal mere til at afskrække 
spillerne, trænerne og lederne, som har haft 
en fantastisk uge sammen. Hermed en stor 
tak til lederne Bjarne Nielsen og Moni Heinze 
for med sædvanligt overblik at styre begiven-
hederne med sikker hånd. En stor tak også til 
alle trænere, som har medvirket på skolen.

1. ynglinge har haft et lidt blandet forår, de 
har spillet mange gode kampe, men har også 

været uheldige med at tabe med et enkelt 
mål, eller at spille uafgjort i fl ere ellers lige 
kampe.

Vi kan måske sige, at heldet ikke helt har 
været på deres side. Resultaterne betyder, at 
vi mangler to point i, at kunne komme med 
i den landsdækkende 1. division, men jeg 
er sikker på, at Per, Bo og Bo sammen med 
drengene, i efteråret i 2. division, vil vise os, at 
det var en tilfældighed, at vi ikke kom med.
For 2. ynglinges vedkommende, er det lidt 
den samme situation, et enkelt point mere, 
havde som minimum givet os en kvalifi kati-
onskamp til 3. division. Det var gode kampe 
mod topholdene, men to ærgerlige uafgjorte 
mod lokalrivalerne og bundholdet Fremad 
Valby afgjorde, at vi fortsat spiller i mester-
rækken i efteråret. Mon ikke Carsten, Johnny 
og Erling sammen med drengene skal få vist, 
at vi er med i toppen af den række.

Vores juniorafdeling har haft et helt forry-
gende forår. 1. junior kvalifi cerede sig til den 
landsdækkende 1. division efter en impone-
rende start, de eneste tabte kampe, viste sig at 
skulle komme i de to sidste. Vi er nu klar til 
at tage kampen op i efteråret med både hold 
fra Fyn og Jylland og Sjælland. Flot arbejde af 
Kim, Sune og Jette. 2. junior spillede kun én 
uafgjort og tabte én, så de lagde sig solidt på 
2. pladsen, som gav direkte oprykning til 3. 
division. Nu må vi se, om ikke Axel, Morten, 
Martin og drengene kan fortsætte det fl otte 
arbejde og også vise SBU-holdene, at vi kan 
spille fodbold i Boldklubben Frem. Ikke min-
dre imponerende har det været af vores 3. 
junior, som vandt deres række og rykker op 
i JUN 2 rækken. Kun et enkelt nederlag blev 
det til i sidste kamp, men vi var oppe. Også 
her bliver det meget spændende at se, hvad 
Ronnie, Remi og drengene kan give os i den 
væsentlig stærkere række i efteråret.  

Drengeafdelingen har i foråret desværre kun 
bestået af to hold, vi er nu ved sommerpau-
sen faktisk ved at have til et hold mere, men 
desværre har vi endnu ikke kunnet fi nde en 
træner. 

1. drenge Som ventet var der tre klubber, som 
ville trække fra i mesterrækken, vi forventede 
på forhånd, at vores 1. drenge ville ligge i 
et tæt opløb med klubber som Vanløse og 

Tårnby, om de to sidste mulige pladser i 
Elite Øst. Desværre blev det os, der trak det 
korteste strå denne gang, men to point mere, 
som havde været nok, havde bestemt ikke 
været urimeligt i forhold til vores gode spil i 
kampene. Jannik, Michael, Ejgil og drengene 
klør på med krum hals i efterårets mester-
række også, lad os da snuppe den 1. plads, 
den er indenfor rækkevidde.
2. drenge var en lidt for stor blanding af sidste 
sæsons sekundære lilleput- og drengehold, så 
de. startede sæsonen lidt famlende op. Men 
her har Karim fået præget tingene i en meget 
positiv retning, hvilket har smittet så meget 
af på drengene, at spillet er blevet bedre og 
bedre gennem hele foråret. Vi er klar til efter-
året, nu kører det.

I Lilleputafdelingen er det besluttet fra KBU, 
at vi ikke registrerer resultaterne offi cielt, så 
det gør det svært at følge med. Vi kan dog 
konkludere, at 1. lilleput har spillet lige op 
med de allerbedste, og også de er blevet bedre 
for hver kamp, René var lidt ked af de sidste to 
kampe, som vi tabte, men vi var med i toppen 
til det sidste. Vi er fra efteråret med i det der 
ligner den stærkeste række i KBU.
2. lilleput har Frank og Tommy styret på 
bedste vis, her er der vel også tale om en 
placering lige under toppen. 3. og 4. lilleput 
har vel begge placeret sig et sted midt i deres 
rækker, der er ca. lige mange vundne og tabte 
kampe, men det har bestemt ikke fået dren-
gene til at miste glæden ved at spille fodbold, 
tværtimod er de kede af at det er ferietid. 
Tak til Lars for sin som altid positive styring 
af drengene. Tak også til Rune og Espen, 
som p.g.a. studier/arbejde må forlade os en 
periode, vi glæder os til, at I forhåbentligt 
kommer tilbage snart.

Ikke at forglemme, en tak til vores afdelings-
ledere Niels Velton, Bent ”Dyt” Dithmann 
og Bjarne Nielsen, som med hård hånd har 
styret økonomi og administration i afdelin-
gerne.

Til afslutning vil jeg sige, at jeg glæder mig 
utroligt meget til at følge vores drenge i ef-
terårssæsonen. Jeg håber alle drenge, familie, 
trænere og ledere får en dejlig sommer.
Det kan vel ikke blive ved med at regne?

Johnny Hansen
Ungdomsformand - 4. juli 2007

Et succesrigt forår i ungdoms-
afdelingen.
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At være afdelingsleder
i ungdomsafdelingen er primært et job om at få dagligdagen til at fungere.

Klubbladet har sat ”de 3 dinosau-
ere” i Frems ungdomsafdeling: 
Bjarne Nielsen (lilleput), Bent 
Dithmann (drenge) og Niels Velton 
(junior) stævne en onsdag efter-
middag på Frem. Der blev drøftet 
arbejdsopgaver og udviklingen 
i klubben. Sammen med ung-
domsformand Johnny Hansen og 
børneformanden Moni Heinze 
er de centrale nøglepersoner, når 
dagligdagen skal fungere og linier 
for fremtiden lægges.

Bent Dithman, måske bedre kendt 
som ”DYT” er alderskaptajnen i 
gruppen. Siden 1968 har han haft 
sin gang i Boldklubben Frem i 
mange år som 2. holdstræner i ung-
domsafdelingen og de sidste 15 år 
som afdelingsleder. 
Bjarne Nielsen kom til i 1988, de 
første 4 år som træner i miniput-
afdelingen, de seneste 15 år som 
afdelingsleder og nu også som mate-
rialeforvalter. 
Niels Velton har haft tilknytning 
til Frem siden 1958, hvor han som 
8-årig spillede ”lagkagebold” hos 
”Valde”. I 1971 fl yttede han til Køge, 
men i 1989 kom han tilbage som 
træner i ungdomsafdelingen. De 
sidste 5 år som afdelingsleder i ju-
niorafdelingen.

En sådan onsdag eftermiddag midt i 
juni kryldrer det med liv fra entu-
siastiske forældre, der følger deres 
poder, til 1. holdets idoler, der er ude 
og trimme formen inden de sidste 
afgørende kampe om placeringen i 
1. division. Denne onsdag får idoler-
ne særlig opmærksomhed, da Frems 
udenlands- proffer er hjemme på 
ferie og tilfører træningen et ekstra 
krydderi.

I klublokalet farer trænere og as-
sistenter rundt mellem hinanden i et 
synligt, men organiseret virvar. Alle 
græsarealer er fyldt til bristepunktet.

Når talen falder på afdelingslede-
rens vigtigste opgaver er svarene 
klare: Motivation og opbakning af 

trænere og ledere, konfl iktløsning, 
koordination, økonomi og styring 
af rejsearrangementer.

Problemstillinger og udfordrin-
ger rejser sig i takt med alderen og 
mangen en træner/leder kan få grå 
hår i hovedet, når selvstændighed 
og forskellige kulturer kommer til 
fuld udfoldelse. Dygtige trænere og 
ledere er ombord i alle afdelinger, 
men ingen tvivl om, at det i dagens 
leje er utroligt svært at tiltrække 
nye, og at det i sig selv kan opleves 
som en hindring for at skabe vækst i 
antallet af ungdomsmedlemmer.

Ressourcerne i Boldklubben Frem 
er, som i næsten alle andre steder, 
begrænsede. Nye behov kræver nye 
prioriteringer. F.eks. har juniorafde-
lingen pt. stor sportslig succes. Det 
betyder bl.a. øgede rejseudgifter i 
fremtiden.

Hvor skal pengene komme fra? 

Niels frygter efterårets budgetslags-
mål – Bent og Bjarne nikker – bare 
der ikke bliver fl yttet noget fra vort 
budget - hænger næsten i luften.

Når man har været med i så mange 
år, kan der være en fare for at man 
betragter ”tingenes tilstand” som 
noget, man må leve med, men når 
talen falder på, hvad der skal gø-
res for at forbedre faciliteterne for 
ungdom og ledere i klubben, er der 
ingen tvivl i gruppen:

Det sociale vægtes meget højt. Om-
klædnings- og opholdsrum får et 
ordentligt hak i tuden, hvor restau-
rationen med røg og et evigt øldrik-
kende publikum danner en usynlig 
og magisk barriere for ungdoms-
spillerne til det store lokale bagved, 
der i fl ere omgange er forsøgt at 
blive til det sociale rum for møder 
og diverse spil. 
 
Ansættelse af en integrationskon-
sulent er forsøgt igennem de sene-
ste 4 år uden at det er lykkedes for 
ungdomsformand Johnny Hansen 
at komme igennem med dette i 
bestyrelsen.

Baneforholdene er i sommerperio-
den tålelige, men er om vinteren helt 
uacceptable, uden kunstgræsbaner 
og med en elendig grusbanepleje 

”De 3 dinosauere” i Frems ungdomsafdeling: Bent Dithmann (drenge), Bjarne Nielsen (lilleput), 

og Niels Velton (junior)
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medfører dette utilfredsstillende 
træningsvilkår og ekstraarbejde 
med at fl ytte træningskampe til 
fremmede baner.

I Ferieperioden tænker materiale-
forvalteren mest på, hvordan man 
kan få sikret de få, men gode tekni-
ske hjælpemidler så som små mål, 
teknikmaterialer mv. mod hærværk 
og tyveri. – Ak ja tænker en gam-
mel redaktør, som med fryd mindes 
somrene på Frem hvor man foran 
klubhuset kunne spille fodtennis. 
Ja, selv duften af det nytjærede net 
kommer springende frem i ens 
erindring.

Men det er jo ikke ”gamle dage” 
som også ”DYT” må erkende, når 
talen falder på den nye børnelinie 
i dansk fodbold med tanker om 
mere boldberøring og spil på små 
baner med færre deltagere – ”Vi 
har jo altid spillet resultatfodbold 
med 11-mands hold på store baner” 
siger han. Bjarne nikker svagt, og 
er lidt i tvivl om ideerne, men tåler 

dem, ”det skulle blot have været lidt 
anderledes” synes han. Niels Velton 
er derimod ikke et øjeblik i tvivl 
om, at juniorafdelingen vil få bedre 
fodboldspillere, når de nye ideer har 
slået helt i gennem.

Nye ideer kommer ikke kun ude-
fra. I sidste nummer af klubbladet 
foreslog en gruppe, at man burde 
organisere sig anderledes i ung-
domsarbejdet. Én linie for eliten (ta-
lentudvikling) og én linie for bred-
den. På spørgsmålet om gruppen 
havde forholdt sig til de tanker, var 
svaret ja, men at man fandt klubben 
for lille til en sådan organisering. 
Dermed kunne de overvejelser være 
slut, men mange andre elementer i 
samtalen med vore 3 afdelingsledere 
afslørede, at her røres ved et meget 
centralt tema, der rejser en række 
vigtige spørgsmål, som dette møde 
ikke kunne konkludere omkring. 

Spørgsmål som:
Er Frem en klub for eliten, bredden, 
eller begge dele? Kan vi lære noget af 

vor naboer i Fremad Valby, når det 
gælder sociale aktiviteter?

Er ”sekundaproblemstillingen”*) 
årsag til eventuelle afgangsproble-
mer?
Har elitespillerne samme sociale 
behov som breddespillerne?
Samtalen tog med dette tema slut. 
Afdelingslederne skulle videre til 
ledermøde i ungdoms- og børneaf-
delingen. Dagligdagen skal fungere, 
og det gør den jo, når man skuer ud 
over banerne en dejlig sommerdag i 
juni. Ikke mindst takket være ”de 3 
dinosauere” og de mange frivillige 
ledere og trænere, der lægger mange 
af deres fritimer i Boldklubben 
Frem – ”Hjertet i Valby Idrætspark”.

*) ”Sekundaproblemstillingen” 
forklares som en reaktion hos den en-
kelte unge. ”Spiller jeg på 3. holdet er 
jeg ikke god til fodbold, derfor må jeg 
søge succes andre steder - i eller uden 
for idrættens verden”.

jck.

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
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Status for 1. ynglinge
efter skiftet fra AS til moderklubben…

Klubbladet har talt med Bo Christensen, 
holdleder for 1. ynglinge, der fortæller 
om nye tider for spillere og trænere efter 
overgangen fra AS, med den, engang me-
get, åbne pengekasse, til moderklubbens 
stramme økonomistyring.

I starten af sæsonen frygtede mange at 
samarbejdet med klubbens 1. senior ville 
blive nødlidende i den nye organisati-
onsstruktur og at konsekvenserne ville 
være spillerfl ugt. Sådan er det ikke gået.

Truppen på 20 talentfulde spillere er 
intakt og under kyndig ledelse af træner 
Per Clausen godt støttet af Bo With 
Nielsen, er samarbejdet med 1. holdet 
og den anden vej med 2. ynglinge blevet 
styrket og fungerer ifølge Bo fortrinligt. 
Samtaler mellem lederne på 1. junior, 
1. ynglinge og 1. senior holder fokus på 
talenterne der gerne skulle kunne tilføre 

1. holdstruppen 1-2 nye spillere hvert år. 
I år har Jens Lindboe fået debut, idet han 
kom ind de sidste minutter i kampen 
mod Thisted.
 Når dette er sagt, må det konstateres 
at Bo er skuffet over at det talentfulde 
hold kun har opnået en placering midt i 
rækken, og derfor må fortsætte endnu et 
½ år i den næstbedste række. Som årsag 
angiver Bo manglende modenhed hos 
nogle af spillerne, hvilket bl.a. udmøn-
ter sig som manglende disciplin ifm. 
træning og mødetider. Konsekvensen af 
dette er, at vi måske ikke altid stiller med 
stærkeste opstilling, da trænerteamets 
holdning er at høj disciplin er en forud-
sætning for at kunne begå sig senere som 
elite-seniorspiller. En holdning som Bo 
bakker helt op om.

I KBUs pokalturnering er det dog 
foreløbigt gået efter planen, holdet er i 
semifi nalen hvor man skal møde Tårnby 
den 22. august på udebane.

Den største ændring og det der er svæ-
rest at forstå for spillerne er de ændrede 
økonomiske vilkår de oplever i mo-
derklubben. Det er svært at forklare at 
transport ikke mere foregår i fælles bus, 
men skal klares gennem privat kørsel. 
Sommerfesten blev også annulleret, men 
man sparer op til en rigtig god afslut-
ningsfest til efteråret.

Bos hovedkonklusion når minusser og 
plusser lægges sammen er at situationen 
er bedre end forventet ved overgangen til 
moderklubben. 
Til slut udtrykker Bo et stort ønske om at 
klubben tænker mere i sociale aktiviteter 
for vore ynglinge-spilllere end man tid-
ligere har gjort og ser som en mulighed, 
en ombygning af det store klublokale 
bag restaurationen. Et tema som også 
berøres i bladets artikel om afdelingsle-
derjobbet i ungdomsafdelingen.

For spillere og ledere omkring holdet 
og sikkert også læsere af klubbladet, kan 
de nuværende økonomiske spilleregler 
omkring vore 2 talenthold være svære at 
forstå, og klubbladet har derfor talt med 
ungdomsformand Johnny Hansen og 

med klubbens kasserer Thomas The-
strup om de økonomiske ændringer der 
er opstået ifm. med overgangen fra AS til 
moderklub.

Her følger deres svar: ”Som de fl este ved 
har AS sat sig selv på en slankekur og i 
moderklubbens budget for 2006/07 der 
blev vedtaget på generalforsamlingen var 
der ikke sat ekstra penge af til 1. ynglinge 
og 1. junior. 

Pengene skulle så fi ndes i vore udlod-
ningsmidler, som alle ansvarlige vidste, 
var på vej ned ved indgangen til 2007, 
men ingen kendte den reelle nedgang. 
Lige nu er midlerne næsten halveret ift. 
tidligere år - en nedgang som har fået 
konsekvenser for alle, inkl. 1.ynglinge 
og 1.junior, da det er moderklubbens 
holdning at vi ikke kan bruge penge før 
end at vi har tjent dem.

Det var en stor hjælp, at det lykkedes for 
1.ynglinge at skaffe en sponsor, så de der 
igennem kunne få nye paradedragter og 
suppleret deres træningstøj. En udgift, 
som klubben generelt aldrig budgetterer 
med.”

jck.  

Se alle de 20 afsnit om
Københavns historie i
”Københavnerglimt”
fra Kanal København

med Allan Mylius Thomsen.

På www.focus-tv.dk

Med venlig hilsen
Allan Mylius Thomsen

Skribent (DJ)
Tlf.: +45 33 32 21 08

Mail: mylius@12more.dk
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Nyt fra drengeafdelingen
– fremtidens talenter
For 1. drenge er et travlt forår nu slut for denne gang.

Pokalturneringen er overstået her sluttede 
det mod B.93. Turneringen i Mesterræk-
ken er også ude og vi sluttede som for-
ventet på en 5. plads lige uden for videre 
deltagelse i Elite Øst . 
Alt i alt et forår som forudset så vi må sige 
at afdelingen er tilfreds med drengenes 
indsats.

Vi har været til fl ere stævner med gode 
resultater. Den største oplevelse må nok 
være turen til Dortmund hvor vi rigtig 
fi k prøvet kræfterne af , mod nogle af 
Europas bedste drenge hold.

Vi mødte følgende med disse resultater:
Leverkusen - BK Frem  1 -0
Borussia Dortmund - BK Frem 1 -0 
(Blev senere slået ud af Leverkusen 1-0)
FC ST. Pauli - BK Frem  1-0
F.C. Antwerpen - BK Frem  0-0

Det skal lige med at Leverkusen blev vin-
der af turneringen med en 1-0 sejr over 
FC Schalke o4 med 1-0.

Ja vi var kommet i en stærk pulje, men 
meget lærerig så lederstaben omkring 
holdet var godt tilfredse med indsatsen og 
vi fi k også ros fra staben omkring stævnet.

Det bliver spændene at følge holdets 
indsats til efteråret i den nye Mester-
række hvor vi starter den nye sæson med 
1. kamp ude mod FC Bornholm den 18. 
august. Opstarten bliver den bedst mulige 
med et stævne i Vildbjerg der er fra tiden 
2-5 august, så vi er godt trimmet til efter-
årets start.

NB! I ”Kalenderen” her i bladet kan du se 
tider for holdets hjemmekampe – Gå ud 
og se dem

2. Drenge.
Dette hold startede med lidt besværlighe-
der, med mange førsteårs drenge. De fi k 
en lidt falmende start, men efterhånden 
fandt drengene ud af at det skulle tages 
noget mere fat både til træning og kampe.

Efterhånden begyndte det at se godt ud 
og de sluttede af med at spille noget rigtig 
godt fodbold, der gav de sejre som det 
kneb med i starten. 3 sejre -3 uafgjorte og 
de tre dumme nederlag, men en 6.plads i 
rækken er ikke så dårligt endda.

De tager med 1. drenge til Vildbjerg Cup, 
så de vil også få en god start til efteråret. 

Bent Dithmann (Dyt)
Afdelingsleder

4 seje fyre - udtaget til KBU - U14: Mehmet - Simon - Mathias - Sebastian
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Sidste nyt fra børneafdelingen
I børneafdelingen er der fuldt drøn på, vi 
tæller pt. 144 aktive i alderen 3-10 år. Så-
fremt vi kan skaffe trænere kan vi sagtens 
blive mange fl ere, men desværre hænger 
trænere ikke på træerne til børn i de 
mindste rækker. En holdleder eller træner 
for hvert hold, har skrevet om foråret og 
om forventningerne til efteråret.

Poderne 2003:
Hos poderne går det godt der er fart på 
de unger.... vi får løbet en masse, og lavet 
nogle forskellige hoppe øvelser.... og tro 
det eller lad vær de har sørme også energi 
til at spille fodbold de sidste 10 – 15 min. 
vi skal snart til danske bank cup i Værløse, 
som vi glæder os meget til.  Vores allerfør-
ste optræden i den blå/røde trøje. 

De mangler lige nogle grundregler som 
vi arbejder på.... men tror ikke det gør så 
meget, for i den alder er det jo bare vigtigt 
at det er et sjovt sted at komme så de får et 
godt forhold til sporten....husk bold skal 
være sjovt.

K. Jæger - Pode fodboldtræner årgang 03

Poderne 2002:
Her kører det nu på skinner, vi har været 
så heldige at få Johnny Sørensen som 
træner for vores små drenge og piger, på 
nuværende tidspunkt har vi 12 spillere på 
årg. 2002-1. (lidt for meget for en træner). 

Kristi Himmelfartsdag var vi til vores 
allerførste stævne udendørs, nemlig 
Frems eget kagemandsstævne. Der blev 
stillet med 2 hold, hold 1 kom på en fl ot 
1. plads, mens hold 2 fi k en 2. plads. De 
små poder var for første gang tilmeldt 
børneturneringen, hvor vi har mødt KB, 
Fr. Valby og Skjold, vi vandt over Fremad 
Valby og Skjold, men tabte til KB, det må 
siges at være et fl ot resultat. Forventninger 
til efteråret er at komme ud og spille nogle 
fl ere kampe og stævner, for det er jo altid 
sjovest at være klædt i rødt og blåt.  Når 
det så er sagt, vil vi også have meget fokus 
på leg med bolden i vores træning, for når 
alt kommer til alt, så handler det jo bare 
om at det skal være sjovt at spille fodbold. 
NB – der er også startet et 2002 hold mere 
op, de har endnu kun prøvet at træne og 
har valgt at vente med tilmelding til bør-
neturneringen. Man vil prøve i efterårets 
løb, at fi nde nogle der vil spille trænings-

kampe, og når vinteren kommer, ja så går 
det løs med indendørsstævnerne.

Carina Erleben – holdleder 2002-1

Microput 2001:
I foråret 2007 valgte vi at dele vores årgang 
op i 2 hold, da vi efterhånden har fået 
rigtig mange børn på vores hold, vi har på 
nuværende tidspunkt 24 aktive spillere i 
årgang 2001.
Vi har valgt at træne sammen, da vi mener 
at det styrker sammenholdet blandt træ-
nere og børn, samtidig med det syntes vi 
at det giver stor fl eksibilitet at vi er 4 træ-
nere. Vi har igen i år været tilmeldt KBUs 
børneturnering, jeg personligt kan godt 
se ideen i at man i disse små årgange skal 
spille 3-mands fodbold, men men… det 
er virkelig vanskeligt når man har 24 børn 
og kun er 4 trænere (og vi er så heldige at 
være så mange trænere). 
Vi skal prøve at få alle spillere med ud og 
spille kampe, for vi vil jo godt have at alle 
børn kommer med ud og spiller kampe 
osv., da det jo som regel er det sjoveste. 

Til Frems kagemandsstævne Kr. himmel-
fartsdag stillede vi med 2 hold, det var en 
regnfuld dag, men her kunne vi se at vores 
små poder havde rykket sig i en meget 
positiv retning, da vi for et år siden spil-
lede i regnvejr, ville vores spillere hjem, 
hvis de blev våde, men denne dag var de 
ikke til at drive ud af banen, for de ville 
vinde for hver en pris og vandt det gjorde 
de. Vores forventninger for næste sæson, 
er fl ere kampe og stævner, stadigvæk med 

fokus på leg med bolden. Og selvfølgelig 
at disse små poder har det herligt når de er 
til træning og kampe.
For denne lille årgang er det meget vigtigt 
at de syntes at det er sjovt at gå til fodbold. 
Det er det primære. 
Vi har også fået vores egen hjemmeside 
www.frem01.webbyen.dk Kig ind og følg 
med i hvad der sker hos os.

Carina Erleben – holdleder 2001

Microput 2000:
Vi træner 2 gange om ugen efter vi er 
gået udenfor, hvilket man tydelig kan se 
på drengene. De spiller hinanden, giver 
ikke op - selv til træning gir de den gas. 
Drengene er glade for at spille fodbold og 
de er glade for samværet med hinanden. 
Foråret har været super, vi har kun tabt en 
kamp til Hvidovre i turneringen, resten af 
vores kampe er vundet.

Endnu engang er jeg skadet i knæet og må 
ikke træne drengene, men heldigvis har 
vi Nicklas far (Luffe) som har taget over 
- Tusind tak for det og god sommer. 

Mange Frem hilsner Pia
Træner 2000-1

Microput 2000-2
På 2. holdet er der virkelig også fremgang 
at spore, der bliver virkelig gået til den til 
træning og i kampene bliver spillet bare 
fl ottere og fl ottere. I efteråret forventer vi 
bare at drengene og Cecilie fortsætter den 
fl otte fremgang.

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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Microput 99:
Der er desværre ikke modtaget nogen 
input fra denne årgang.

Miniput 97:
Op og ned for 97A i foråret. Efter få 
træningssamlinger på grus, startede 
97A’s kampsæson med en træningskamp 
mod vores egne talentfulde 98’ere. Og 
drengene var hverken fysisk eller mentalt 
klar og blev spillet baglæns ud ad banen 
med et klart nederlag på 2-10. Så var vi i 
gang med sæsonen, som har været op og 
ned for 97’erne. De følgende stævner og 
træningskampe var meget blandede, men 
alligevel så vi fortrøstningsfulde frem 
til den første turneringskamp hjemme 
mod Hvidovres klassehold. I de sidste par 
træningskampe var der nemlig kommet 
snit over spillet. Men ak og ve. Drengene 
leverede en rystende ringe indsats og 
tabte hele 2-18. Forårsturneringen har 
vist at holdet mangler stabilitet. Det ene 
øjeblik er de helt væk, det næste spiller de 
drømmefodbold. En del hænger sammen 
med en smal trup. Meget står og falder 
med stamspillerne. Holder de ikke niveau, 
daler hele holdets niveau.

I pinsen deltog drengene i et kanonstævne 
i Nykøbing Falster. 16 A-hold var tilmeldt 
i et meget stærkt stævne med nogle af de 
bedste hold fra KBU, stærke sjællandske 
hold, samt hold fra Lolland-Falster, Fyn 
og Jylland. Drengene blev nummer 16 
og sidst. Det kunne ligne en fi asko. Men 
spillemæssigt var de mere end med. Status 
på turneringen blev 2 sejre, 1 uafgjort og 
4 tabte. Målscore 21-45.  Hvis der blev 
ført stilling, ville drengene ligge omkring 
midten af rækken med syv point. Det 
er absolut godkendt i deres kun anden 
sæson i A-rækken. Sidste weekend af juni 
deltager drengene i Kerteminde Cup, hvor 
de skal forsvare en 3.plads fra 2005. Efter 
sommerferien stiller drengene igen op 
i A-rækken, og trods et forår der er gået 
op og ned, så peger pilen alligevel opad. 
Samtidig er der sat et talentudviklings-
arbejde i gang, som forhåbentligt vil give 
drengene ny motivation og inspiration 
til at give den en skalle. Succeskriteriet i 
efteråret må være mindst 8-10 point plus 
succes i diverse stævner, samt vinterens 
grusbaneturnering.

Jens Aagaard – holdleder 97-1

Miniput 97-2:
Foråret har været særdeles positivt, dren-

gene har udviklet sig i den rigtige retning 
og de har fundet ud af, at hvis bare man 
spiller sammen går det hele meget nem-
mere. Med kun et enkelt nederlag blev 
forårets række vundet. Det har resulteret 
i, at man i efteråret har valgt at gå en 
række op, dette betyder selvfølgelig mere 
modstand, men noget der vil være med til 
at udvikle spillerne endnu mere.

Miniput 98:
Det har været en stor jubeldans for 
Frem98-1 her i foråret.
Efter vinterens mange indendørsstævner, 
hvor det bl.a. blev til en fl ot fl ot…1. plads 
i T.P.I. Cup på Fyn, samt masser af andre 
1. pladser, var det selvfølgelig ventet, at vi 
skulle være med helt fremme, i de 2 turne-
ringer, vi var tilmeldt. Og drengene levede 
da også op til forventningerne, og vandt 
både 5 mands rækken i årg. 98, samt 7 
mands rækken i årgang 97. Yderligere 
vandt vi et internationalt stævne (Nør-
halne Cup) i Kristi Himmelfartsferien, 
hvor vi mødte hold fra både Tyskland & 
England. Der er vel kun en ting at tilføje 
– Verdensklasse.

Kaysen - Mundt – Hansen

Miniput 98-2
Når man tænker på at vi for godt et år 
siden fi k ny træner (Tonny Erleben), og 
dårligt nok kunne stille et 5-mandshold, 
er vi på nuværende tidspunkt, her i 2007 
nået meget langt. Tonny fi k her i foråret 
en meget stor hjælpende hånd af Nikolai 
Kasha (hj.træner). 

Denne træner - duo har formået på meget 
kort tid at få dette hold op at køre, vi har 
på nuværende tidspunkt 12 spillere.Vi har 
i dette forår været til vores første week-
end-stævne i pinsen, turen gik til Nykø-
bing Falster, vi drog glad af sted 10 børn, 2 
trænere og en leder + forældre. 

Det var en herlig tur, og vi fi k rystet alle 
drengene sammen, men stævnet var ikke 
særlig godt planlagt, for vi skulle møde 
rene årgange 96`er og 97`er og når vi selv 
er en årg. 98, var det en lidt for stor mund-
fuld for os, den eneste kamp vi vandt, var 
mod værtsklubbens egne 98`er. Vi har 
også været til stævne i Kastrup, hvor vi fi k 
en fl ot 3. plads.

I KBUs børneturnering har vi spillet både 
i 97 rækken og 98 rækken, vi står til at 
vinde 98 rækken, det er spørgsmål om 
målscoren og den er vi ved at undersøge. I 
97 rækken har vi vundet 3 og tabt 4, vi har 
erfaret at vi sagtens kan spille med og gør 
det godt, men vi er ikke nær så store som 
97`erne og taber som regel på fysikken i 2. 
halvleg.
 
Vores forventninger for næste sæson er 
fl ere stævner og kampe, udvikle talenter 
og gøre fodbolden til leg, samt sørge for at 
drengene syntes at det er sjovt at komme 
til fodbold.
Vi har fået vores egen hjemmeside.: www.
frem98-2.webbyen.dk

Carina Erleben - holdleder 1998-2

Frems Ungdomsafdeling afholdt fredag 
22.06.07 den første af forhåbentlig mange 
TalentUdviklings- træninger for årgang 
96-97-98. Der var i samråd med drenge-
nes daglige trænere indkaldt 16 spillere, 
hvor der desværre kom 2 afbud. Trænin-
gen blev kørt i moduler på små områder, 
hvor der både blev trænet med og uden 
bold (forsvar kontra angreb) masser af 
fi nter samt pasningsspil. 

Talentudviklingstræning
for årgang 96-97-98 (Mini- og Lilleput)

Det var en stor fornøjelse at se drengene 
udfolde sig, og udvise glæde ved denne 
slags træning. Efter 1 time og 45 min. var 
det en fl ok trætte drenge, der sagde tak for 
i dag, og de ansvarlige trænere for dagens 
afvikling (U12 træner Rene Trausen, samt 
U9 træner Rene Kaysen) var da også godt 
tilfreds med forløbet. Det er tanken, at der 
bliver kaldt til samling 2 gange i efteråret, 
men mere herom efter sommerferien.

Rene KaysenRene Kaysen
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Afholdelse af årets microfodboldskole 
fandt sted sidste weekend i april, vi var 
meget spændte, ikke mindst på hvordan 
vejrguderne ville opføre sig. Der var ingen 
grund til bekymring omkring vejret, hele 
weekenden var det herlig solskinsvejr og 
regnbygerne kom om natten så det kunne 
ikke være bedre.

Der var deltagelse af 36 drenge og piger i al-
deren 6-8 år + en mor eller far pr. barn (det 
er en betingelse på microfodboldskolen). 
Vi mødtes første gang fredag eftermiddag 
kl. 16.30, børnene blev delt i 3 grupper, 
hvorefter de blev ”sendt afsted” til deres 
tilholdssted (bane) sammen med træne-
ren og assistenten. Forældrene blev oppe 
ved høvdingen, da de skulle have vigtige 
informationer og der skulle også uddelege-
res arbejdsopgaver. Når dette var gjort blev 

Microfodboldskole
forældrene sendt ned til grupperne for de 
skulle nemlig også deltage i træningen. 

Lørdag mødtes vi kl. 10, hvor vi startede 
med fællesfotografering. Der blev hele 
dagen til stor glæde for børn, forældre og 
trænere gået til den. Der blev grinet meget 
samtidig med at man også fi k sved på pan-
den. Lørdag eftermiddag sluttede vi af med 
snobrødsbagning, en lille times tid med 
hygge og snak efter en meget aktiv dag.
Søndag mødtes vi igen kl. 10 og igen blev 
der gået til den fra både børn for forældres 
side, dejligt med de aktive forældre, der 
gider involvere sig så meget.

Søndag eftermiddag sluttede vi af med 
skattejagt. Vi havde ude i buskadserne 
gemt en skat til hver hold, skatten inde-
holdt tyggegummi, en sportstaske og en 

lille fodboldhistorie til hver om det at spille 
med fairplay. Kl. 15 var det farvel og tak for 
denne gang. Trænere, assistenter og ledere 
fi k stor ros for afviklingen af weekenden. 
Efterfølgende har de forældre/børn som 
har ønsket det modtaget en gratis cd-rom 
med alle de billeder der er taget i week-
endens løb. En service som vi i Frem har 
indført og som er rigtig populær.

Moni Heinze

På FOBs generalforsamling i februar, 
hvor 50 af i alt 144 medlemmer var 
mødt op, egentlig en ganske pæn til-
slutning, rejste Jørn Jeppesen alligevel 
det relevante spørgsmål: ”Hvordan 
får vi involveret dem, der ikke er her i 
aften?”

Et spørgsmål der kunne være ligeså 
relevant på klubbens ordinære gene-
ralforsamling. Bag dette spørgsmål 

Hvor bor vore medlemmer, og hvor længe 
bliver de hos os?   - Kan Frem miste sin sjæl?

ligger den klassiske betragtning om 
”Tordenskjold soldater”, som de fl este 
frivillige foreninger oplever, når der 
skal fi ndes ledere og hjælpere for at få 
det hele til at glide, og i FOBs situation 
er begrebet yderligere udvidet, nu er 
det også den samme fl ok, der altid 
deltager i de sociale arrangementer 
– altså en ”lille” trofast skare, som hol-
der liv i det hele. De fl este foreninger 
vil have perioder i deres historie, hvor 

disse krisetegn viser sig, men pludselig 
er de ovenpå igen, nye ideer opstår, 
nye mennesker kommer til, og det 
var da også det håb, der lå bag Jeppes 
spørgsmål.

Tidligere artikler i klubbladet har rejst 
spørgsmål som ”hvor er næste gene-
ration af ledere, der skal føre Frem ind 
i en ny tid”, i dette nummer efterlyser 
Jørgen Oldenburg en hel alders-
gruppe, de 45-50årige, som mere eller 
mindre er forsvundet i Frems aktive 
og sociale liv. Dette kan bl.a. konsta-
teres ved at klubbens seniorafdeling 
for første gang i lang tid ikke kan stille 
hold i veteranrækken. Indførelsen af 
pengefodbold med hyppige klubskif-
ter, kan være en af årsagerne, men 
ifølge KBU bladet forsvinder næsten 
80 % af fodboldspillere registreret un-
der KBU i alderen 13-19 år. KBU har 
derfor indledt en større frafaldsun-
dersøgelse, hvis resultat vi forventer at 
kunne lægge frem i slutningen af året.

Med ovennævnte problemstillinger 
som baggrund, har klubbladet ana-
lyseret egen medlemssituation for at 
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fi nde fakta om det enkelte medlems 
anciennitet i klubben, og samtidigt 
undersøgt, hvor tæt vore medlemmer 
bor ift. Boldklubben Frem.

Nogle af resultaterne er overraskende 
og urovækkende, f.eks. viser ancien-
niteten i ungdomsafdelingen og i visse 
dele af seniorafdelingen at 70 % af 
medlemmerne har mindre end 2 års 
medlemskab, dvs. er meldt ind i 2005 
eller senere! Da vi de seneste 10 år har 
haft et nogenlunde konstant med-
lemstal på omkring 600 aktive, bety-
der dette, at vi i nogle afdelinger har 
gang i svingdørene med en afgang og 
en tilgang, som alt andet lige, hverken 
kan befordre ”sjæl” eller gøre arbejdet 
nemmere for alle vore frivillige ledere.

Når det gælder analysen af bopæl er 
tallene måske mindre overraskende. 
Her har vi valgt postnumrene V, SV, 
Valby og Hvidovre som klubbens 
”lokalområde.

NB! Antallet af aktive ungseniorer 
(19-25 år) viser tydeligt det dramati-
ske frafald efter ungdomsårene. Uden 
at kende de samme tal 20-30 år tilbage 
ligger her måske svaret på den begyn-
dende krise, der nu viser sig blandt 
klubbens ældre årgange.

I overskriften på denne artikel rejses 
spørgsmålet ”kan Frem miste sin 
sjæl”. Tallene viser at noget er i gære 
og sikkert har været det længe. Med 
den ukuelige optimisme, som fi ndes 
mange steder i klubben, kan vi al-
ligevel konstatere, at vi her midt i et 
generationsskifte stadig har en stor 
tiltrækningskraft på både unge og 
ældre, men også at vi må fi nde nye 
veje og andre måder for igen at få et 
mere stabilt medlemsgrundlag, så de 
”gamle Tordenskjolds soldater” kan 
suppleres med en ny og yngre deling, 
der igennem et grundigt kendskab 
til klubben kan bære videre hvor de 
gamle måtte slippe.

jck

Alder samt gruppe Medlemmer
i alt 

Heraf bopæl i
lokalområdet

5-11 år
Poder til Lilleput Ca. 200 86 %
12-18 år
Drenge til Ynglinge Ca. 180 63 %
19-25 år
Ungseniorer Ca. 030 45 %
26-59 år
Seniorer Ca. 120 50 %
Over 60 år
Seniorer Ca. 40 33 %
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Under overskriften ”Idrætspolitiske initi-
ativer inden for folkesundhed, integration 
og kriminalitetsforebyggelse” har Kultur- 
og fritidsudvalget sendt et nyt oplæg til 
høring hos bl.a. DIF København, DGI 
Storkøbenhavn, Idrættens tænketank, 
Brugerbestyrelsen for Valby Idrætspark, 
Lokalrådet, SSP og Integrationsrådet 
m.fl . Det skal bemærkes, at oplægget 
indgår i budgetforhandlingerne for 2008 
og i øvrigt skal opfattes som et langt 
sejt træk, hvor værdierne i idrætten skal 
være med til at forbedre folkesundhed 
og integration samt forebygge mod især 
ungdomskriminalitet. 
Flertallet i Kultur- og Fritidsudvalget 
er derfor enige om at formulere en ny 
strategi for, hvordan idrættens vilkår kan 
forbedres i København. 

Der står bl.a. i starten af oplægget: 
”At arbejde med forebyggelse er en lang-
sigtet proces. Al erfaring viser at jo før der 
sættes ind, jo større er sandsynligheden for, 
at indsatsen lykkes. Derfor er strategien 
primært rettet mod børn og unge. Der er 
imidlertid en tydelig sammenhæng mel-
lem børn og forældres idrætsdeltagelse, 
idet sandsynligheden for at barnet går til 
idræt er meget større, hvis forældrene er 
idrætsaktive. Derfor tager de fremlagte 
initiativer også sigte på at inddrage de 
inaktive voksne. Selv om glæden ved at 
dyrke idræt som udgangspunkt appellerer 
til børn og unge fra alle sociale lag, er der 
en markant social skævhed i idrætsdelta-
gelsen. Både med hensyn til rekruttering 
og frafald”.

Forslaget til handlingsplan benævnes 
”Strategi F” og der skrives:
”Udgangspunktet tages i de københavnske 
børn og unge, der enten ikke selv fi nder 
vej til idrætten, eller som bevidst vælger 
idrætten fra, fordi den ikke længere passer 
til dem (frafald). Der er dermed tale om 
en aktiv strategi der har til formål at mod-
virke den sociale ulighed i børn og unges 
idrætsdeltagelse”.

I ”Strategi F” skal der arbejdes med 
udvikling indenfor fi re udvalgte indsats-
områder:

Ny Idrætspolitik fra Københavns Kommune
– skal give foreningslivet bedre muligheder

Faciliteter og aktiviteter
Foreningsudvikling og frivillighed
Facilitering af tværfagligt samarbejde
på idrætsområdet
Ferieaktiviteter

Svarene på høringsbrevet er nu kommet 
retur, mindre dele af oplægget er justeret, 
men hovedlinierne, som nævnt oven-
for, er bevaret. Klubbladet bringer her 
uddrag, som skønnes relevante for vort 
lokalområde og for Boldklubben Frem.

Faciliteter og aktiviteter
Med afsæt i dagens idrætsbillede skal de 
københavnske faciliteter i de kommende 
år udvikles inden for 3 idrætsrum:

1. Idrætsfaciliteter som overvejende an-
vendes af foreninger eller drives af under 
andre organisationsformer (klubhuse, 
idrætshaller, boldbaner, mv.)

2. Faciliteter som primært er til selvor-
ganiseret anvendelse (havnebassiner, 
udendørs skøjtebaner, løbestier, grønne 
arealer til boldspil, idrætslegepladser 
mv.)

3. Byrummets tilgængelighed/anvende-
lighed til hverdagsmotion og dagligda-
gens fysiske aktiviteter (gode cykelstier 
og inspirerende stier og grønne områder 
til vandreture mv.)

Grundlæggende peger strategien på fl ere 
faciliteter i nærmiljøet, da man mener at 
nærhedsprincippet er altafgørende for 
god integration. 

Under forslag til anlægsinvesteringer 
for punkt 1 og 2, er der mange ideer på 
bordet, fra vort lokalområde er nævnt:
Bavnehøj Sports- og Fritidscenter
Skoleidrætshal i Sydhavnen
Idrætstårn i Sydhavnen
Termisk havnebad i Sydhavnen
Nyt stadion i Valby Idrætspark
Valby Boldklub
Kunststofgræsbaner i Valby Idrætspark

Derudover peges på klubhuse og klub-
lokaler som væsentlige faciliteter for 
at fastholde den unge i egen træning 
sammen med andre, og man skriver bl.a. 
følgende:

”Den frivillige forening er karakteriseret 
ved, at aktiviteterne foregår i en social 
kontekst, klubmiljøet. En af de faktorer 
der har størst betydning for udviklingen af 
idrætsforeningen som en sammenhængen-
de helhed – det vil sige fællesskab både før, 
under og efter træningen – er adgangen til 
et samlingspunkt i form af klubhus eller 
klublokale”.

Et andet spændende område er såkaldte 
”aktive idrætsanlæg”, der skal være med 
til at ”skubbe” til mange af de unge. Et 
sådant sted er f.eks. en idrætshal, hvor 
nogle unge benytter idrætshallen som 
et værested frem for et aktivitetssted. 
Her indeholder oplægget forslag om at 
der til udvalgte idrætshaller tilknyttes 
aktivitetsmedarbejdere, der kan formidle 
kontakten mellem de foreningsløse børn 
og unge og det lokale foreningsliv.

Om foreningsudvikling og frivillighed 
står der bl.a. følgende:
”Folkeoplysningslovens rammer udgør 
det grundlag, som den frivillige forening 
er bygget op omkring. Derfor genfi ndes 
idrætsforeningernes struktur (turnerings-
deltagelse, hold- køns- og aldersinddeling 
og faste træningstider) i de fl este forenin-
ger. Strukturen er ofte medvirkende årsag 
til både manglende foreningsdeltagelse og 
frafald. Derfor er spørgsmålet, om der kan 
skabes foreninger med en mere opblødt 
og socialt orienteret aktivitetsstruktur, 
f.eks. med blandede boldspil, aktiviteter på 
tværs af aldersgrupper, andre aktiviteter 
(f.eks. lektiehjælp, værested mm.) og fri 
ikke-tidsfastsat træning – og hvor der er 
trænere og ledere til at igangsætte og gen-
nemføre disse typer af aktiviteter”.

Under overskriften ”fl ere frivillige le-
dere” påpeger oplægget vigtigheden af, at 
lederne føler, at de er noget værd, og der 
skrives bl.a:
”Det frivillige arbejde er hjørnestenen i 
foreningslivet. Uden de frivilliges indsats 
– ingen foreninger. I dag oplever mange 
foreninger, at det er svært at rekruttere 
tilstrækkelige ledere. Derfor er der behov 
for dels at værdsætte og synliggøre deres 
indsats, dels at understøtte og udvikle 
frivillighedsarbejdet. Især hvis forenings-
livet i højere grad skal kunne tiltrække 
og rumme nye målgrupper, samt tænke i 
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anderledes aktivitetsstrukturer”.
Området indeholder forslag om midler 
til kurser og ”pleje” af de frivillige ledere.

Om Facilitering af tværfagligt samar-
bejde står der bl.a. følgende om samar-
bejdet mellem skole og forening: ”Når 
bare aktiviteten foregår på skolen, så må 
de etniske piger gerne deltage”, og der 
fortsættes med nogle øvrige betragtninger: 
”Når det gælder rekruttering af børn (og 
unge) til idræt, har skolen mulighed for 
at spille en central rolle, bl.a. fordi mange 
børn føler sig trygge i skolemiljøet. Erfa-
ringerne viser imidlertid, at samarbejdsre-
lationerne mellem skolen og den frivillige 
idræt ikke altid forløber problemfrit, 
især på grund af forskellige traditioner, 
pædagogiske værdisæt og lønnet over for 
ulønnet arbejde”.
Området indeholder forslag om ansæt-
telse af medarbejdere, der skal virke som 
bindeled mellem skolens idrætskoor-
dinator og de frivillige ledere således, 
at man især i de udsatte boligområder 
kan gøre en særlig indsats for at ”bringe 
idrætten ind” på skolen.

Om det sidste af de 4 F’er Ferieaktivite-
ter står der bl.a. følgende:
”For mange børn og unge er ferieperio-
derne ”fri tid” i mere end en forstand. 
I mange idrætsforeninger er træningen 
afl yst og skolerne holder lukket. Dermed er 
mange børn overladt til sig selv”.
Området indeholder forslag om at 
afsætte en pulje til foreninger, der ønsker 
at tilbyde aktiviteter i ferieperioderne.

Konklusion: Bag hele dette oplæg ”Stra-
tegi F” ligger mange gode tanker, ord på 
skrift og forslag til handlinger. Alle ved 
at handlinger kræver midler, og der er 
da også foreslået at afsætte ca. 15 mill. 
kr. årligt som driftsomkostninger ilt. 
de mange gode forslag virker det, efter 
klubbladets skøn, som et meget beske-
dent beløb). Hertil kommer anlægsinve-
steringer i milliardklassen, hvis alt skal 
realiseres 

Er der politisk medvind, kan meget gøres 
for at bringe Københavns kommune 
nærmere det kvalitetsniveau, der allerede 
i dag hersker i mange kommuner uden 
for København. Så kære politikere, nu er 
det med at få prioriteret, besluttet og så 
komme i gang.

jck.

Historisk Arkiv
Info-stander fra Historisk arkiv indviet

Nu hvor Info-standeren i klubhuset er 
indviet og hjemmesiden: www.bkfrem-
arkiv.dk er etableret, er det tid til at gøre 
status.

Hvordan startede det egentlig? Allerede 
i 1994 udkom bogen ”Historien om 
cricket i Danmark” et meget pænt og ori-
enterende værk, men jeg syntes der stod 
meget lidt om FREM. Derfor begyndte 
jeg at samle materiale og fi k meget lagt 
på EDB.

Senere 2003-04 blev jeg inspireret af 
DIFs blad ”Idrætsliv”, her opfordrede 
et par artikler til at klubberne fi k styr 
på deres arkivmateriale og klubbernes 
historie. Hvordan kom FREM så ind 
i billedet? På FOBs generalforsamling 
spurgte jeg om det var en god ide, og om 
der var nogle som gerne ville hjælpe med 
at starte et arkiv.

Arne L. Nielsen, Steen Andersen, Poul 
Job, Leif Balle Jensen m.fl . meldte sig, 
Desværre er et par af disse ikke iblandt os 
længere. Der er kommet fl ere til siden da 
bl.a. Erik L. Nielsen ”Kresser” uden ham 
havde vi aldrig fået udviklet program-
merne til Info-standeren. Uden penge 
var vi ikke kommet ret langt. Gennem de 
få år der er gået, er der lagt mange hun-
drede timer i projektet og der vil blive 
lagt mange fl ere timer i.

Hurtigt gik det op for os, at vi skulle of-
fentliggøre arkivet, men uden penge kom 
vi ingen vegne, så div. Fonde blev søgt og 
det ”gav pote” Velux fonden” har støttet 
os, så vi har kunnet købe og udvikle pro-
grammerne til Info-standeren og som 
tillægsgevinst kunne vi få en hjemmeside 
for arkivet. Vi er Velux fonden meget 
taknemlig.

Vi skal videre. Arbejdet i arkivet, og med 
EDB stopper ikke her, ja det stopper al-
drig, for der vil stadig være billeder som 
skal scannes, der vil stadig være mange 
ting som skal: Sorteres, læses, kopieres, 
skrives så det er EDB venlig, registreres 
mm. så ingen bliver arbejdsløse i BK 
FREM´S ARKIV.

Ole (Jyde)

Klubbladet har modtaget denne 
mail, fra en af de første brugere, 
den bringer vi her:

Arkivet – God Nostalgi 
I dag – fredag – godt øm efter torsdags-
træningen har jeg i et par timer på nettet 
kigget i ARKIVET – og hvilken stor 
oplevelse med rigtig gode minder, jeg 
blev vidne til.
Et fantastisk arbejde, Ole ”Jyde”, Arne, 
”Sylvia” m.fl . her har lagt for dagen for 
Frems medlemmer – og andre interes-
serede.

Dette arkiv spænder vidt og bredt – og 
det vil mange få glæde af fremover, er jeg 
sikker på. – Og nu gælder det bare om for 
os andre at bidrage til mere hen ad vejen 
– og hjælpe med evt. småfejl bliver rettet 
i det indtil nu præsterede.
Der er ingen negativ kritik herfra, men 
nærlæsning fangede én enormt - især 
Frems ”Guldaldertid” i dansk fodbold 
var alle tiders, og ”manglerne” omkring 
det aktuelle skal bare justeres en smule. 
Mon ikke mange på Frems fødselsdag 17. 
juli (121 år) vil benytte lejligheden til at 
fi nde tid til at fordybe sig nogle minutter 
(eller mange) i FREMS HISTORISKE 
ARKIV?

Hvidovre, 6/7 2007

Snart 65-årig importeret fra Boldklub-
ben Rødovre (80 år som klub i denne 
måned) – men nu ægte Fremmer og 
torsdagsholds-medlem.

Børge Madsen



28

Det stod i Klubbladet for 50, 25 og 10 år sid

1957:
”Interview med 1. holdets anfører Harald Gronemann – en mand med stærke meninger” John Bjørklund refererer til andre 
samtaler i klubbladet hvor han har spurgt en række 1. holdspillere om deres syn på professionel fodbold og vil også gerne 
høre Haralds mening. Samtalen udfolder sig sådan:  ”Kommer det som nogen overraskelse for dig, når jeg siger: Lad os få 
spillepræmier i dansk fodbold! - Nej, egentlig ikke, men du kender vel også argumenterne imod?  - Du mener med hensyn 
til den store ungdomsafdeling osv.? - Ja. - Skal vi nu ikke være ærlige. Klubberne er jo blevet store forretninger, hvor der 
regnes med anseelige tal i omsætningen. Hvorfor ikke bruge de mange penge til at højne standarden herhjemme. Der 
kunne blive råd til at give os penge for at spille, såfremt f.eks. ”Frem” sløjfede den del af seniorafdelingen og den del af 
ungdomsafdelingen, som klubben beviseligt ingen indtægt har af. Tænk hvad der så kunne spares af rekvisitter, varmt 
vand, trænere osv. til disse mennesker, som jo sådan set lige så godt kunne dyrke deres motion i småklubber som renli-
vede amatører”.

1982:
”Interview med Kim Vilfort 19 år og ny spiller på klubbens 1. hold” 1. holdet har haft succes, er rykket op i 1. division 
med bla.spillere som John ”Brutale”, Lars Larsen og Per Wind på holdet. Pengefodbold er indført i dansk fodbold. 
Her kommer dele af interviewet: ”Der har i den seneste tid været sagt og skrevet meget om de betalte fodboldspilleres 
stressede situation. Mange mener, at det I skal yde for at være med på toppen ikke står i et rimeligt forhold til det I 
får ud af det. Hvad mener du om det? Jeg tror, der er meget stor forskel på, hvordan vi opfatter det. Jeg selv, som er 
ung og bor hjemme og ikke har de store forpligtigelser, føler ikke presset så stort, mens ældre spillere, som har hus 
og børn selvfølgelig nok mener, at de ofrer meget, mens det økonomiske udbytte måske stadigvæk er forholdsvis 
begrænset. Om klubbens økonomi kan man bl.a. læse følgende: ”Non-amatørafdelingen” har oparbejdet et 
underskud på ½ mille. + årets underskud – derfor har man også for året 1983 gjort drastiske ting:
Bl.a. har man reduceret antallet af kontraktspillere og reduceret budgettet til spillerlønninger med 200.000 
kr. så det nu totalt er på Kr. 300.000,-!! I klubbens ledelse er man stærkt skeptiske med hensyn til en fortsæt-
telse med betalt fodbold i Frem. ”Der skal være både sportslig og økonomisk succes til stede næste år, hvis 
vi skal overleve – så skarpt kan man sige det”. Sådan lød ordene fra Preben Christiansen og Svend Petersen 
dengang.

1997:

”Efter perioder med op og nedture rykker Boldklubben Frem op i 1. division”
NB! ”Lille Ib” alias ”Snurretoppen” alias Ib Henriksen skrev dengang da oprykningen var en realitet, en fi n 
artikel ”Frem kom fl ot i mål” til Valby Bladet. Vi bringer, helt ekstraordinært under denne rubrik, et ud-
drag: ”Grundlovsdagen vil altid blive husket som den dag da Valby-klubben med de stolte traditioner 
vendte tilbage til den division, hvor de var, da de på grund af konkursen, af DBU blev degraderet til 
Danmarksserien. Året før, i 1992, befandt Frem sig i superligaen, og nu hed det med ét Dan-
marksserien. Det var hårdt at acceptere for klubbens medlemmer og tilhængere. Men andet 
lige var det endnu hårdere for dem, der både ansvarligt og personligt vor involveret i denne 
konkurs.” Ib skriver videre om det kæmpearbejde der er gjort, og om det unikke sammen-
hold der har bidraget til at bringe Frem tilbage i toppen af dansk fodbold. Han slutter 
sin artikel med følgende ord: ”5. juni blev en stor dag i Frems historie, men hvad med 
fremtiden – superligaen osv. Må det være mig tilladt at sige: Glem det for en tid, lad os 
nu slappe lidt af, lad tingene falde til ro. Lad os bide os fast i 1. division nogle år. Og 
hvis så muligheden viser sig og økonomien er til stede – for uden den 
er det utopi at tænke i de baner – så måske. Men først og 
fremmest: Lad os lære af fortiden, men ikke være bange 
for fremtiden, for hvis Frem ikke skulle kunne – hvem 
skulle så? Og der behøves ikke at køres i Alfa Romeo – lige 
med det samme.”

….om talenter og ungdom
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STILLINGER, UDVALGTE HOLD
1. SENIOR, VIASAT SPORT DIV.

Træner Anders Theil, Morten Hamm, Morten Swan

2. SENIOR, KS HERRER

Træner Ole Rasmussen/Steen Ryborg

KLUB K V U T SCORE P

01. Lyngby 30 19 7 4 71-43 64
02. AGF 30 18 5 7 58-38 59
03. Sønderjyske 30 16 5 9 57-34 53
04. Fredericia 30 16 5 9 50-37 53
05.  Frem 30 14 8 8 48-43 50
06. Kolding 30 14 7 9 58-53 49
07. Køge 30 14 5 11 57-54 44
08. Næstved 30 12 7 11 54-35 43
09. Herfølge 30 12 7 11 54-41 43
10. AB 30 8 9 13 36-53 33
11. Aarhus Fremad 30 8 7 15 33-45 31
12. Ølstykke 30 8 6 16 36-41 30
13. HIK 30 6 11 13 33-49 29
14. Brabrand 30 6 10 14 30-43 28
15. Thisted FC 30 4 13 13 41-64 25
16. Fremad A 30 6 6 18 35-78 24

 
KLUB K V U T SCORE P
01. Hvidovre 13 11 1 1 42-13 34
02.  Frem 13 7 4 2 21-15 25
03. GVI 13 6 4 3 32-19 22
04. B 1903 13 6 4 3 31-19 22
05. Fremad V 13 5 5 3 23-16 20
06. Brønshøj 13 6 2 5 33-32 20
07. Skovshoved 13 5 4 4 20-17 19
08. VLI 13 5 2 6 19-23 17
09. Hasle 13 5 2 6 27-32 17
10. B 93 13 4 3 6 27-34 15
11. Dragør 13 4 2 7 28-36 14
12. Sundby 13 1 7 5 23-33 10
13. B 1908 13 1 5 7 19-41 8
14. IF Føroyar 13 1 3 9 21-36 6

 

 
KLUB K V U T SCORE P
01. Heimdal 11 10 1 0 55-6 31
02. Skjold 11 8 0 3 44-9 24
03. Hvidovre 11 7 2 2 44-25 23
04. Fc Damsø 11 7 1 3 33-16 22
05. Brønshøj 11 7 1 3 31-19 22
06. Rødovre 11 5 0 6 34-29 15
07. Union 11 4 3 4 27-19 15
08. Gvi 11 4 2 5 26-41 14
09. Kfum 11 4 1 6 24-31 13
10.  Frem 11 3 1 7 33-37 10
11. Føroyar 11 1 0 10 10-88 3
12. Pioneren 11 0 0 11 8-49 0

 

 
KLUB K V U T SCORE P
01. FCN 10 7 1 2 20-13 22
02. AB 10 6 1 3 22-11 19
03. BSV 10 5 1 4 25-17 16
04.  FREM 10 4 2 4 26-15 14
05. HIK 10 3 1 6 22-28 10
06. KØGE 10 1 2 7 12-43 5

 

1. DAMESENIOR, KS

Træner Jacob Dornfeldt

1. YNGLINGE, U 18 DIVISIONEN

Træner Per Clausen/Bo With

Sponsor: Henrik Støckel

 
KLUB K V U T SCORE P
01. B 93 10 7 1 2 28-9 22
02. FCN 10 5 4 1 21-9 19
03.  Frem 10 5 3 2 21-14 18
04. BSV 10 4 5 1 18-12 17
05. LFA 10 2 1 7 12-23 7
06. Bornholm 10 0 0 10 9-42 0

 

1. JUNIOR, U 16 DIVISIONEN

Træner Kim Bergquist/Sune Jensen - Sponsor: KTS

1. DRENGE, MESTERRÆKKEN

Træner Jannik Nielsen/Michael Pedersen

Sponsorer: Prebens Auto og Vangs Auto

 
KLUB K V U T SCOR

E
P

01. Lolland 10 9 0 1 40-8 27
02. KB 10 8 1 1 40-8 25
03. Hvidovre 10 8 0 2 31-13 24
04. Vanløse 10 6 6 2 28-15 20
05. Tårnby 10 5 2 3 13-18 17
06.  Frem 10 4 3 3 18-17 15
07. B 93 10 3 0 7 12-20 9
08. Skovshoved 10 2 0 8 13-26 6
09. HIK 10 1 3 6 13-32 6
10. Skjold 10 1 2 7 12-37 5

Yderligere resultater for resultatregistrerede hold:
U 21, Pulje 6
2.  Frem 5 3 1 1 11-9 10 

3. Senior, S. 2, Pulje 6
10.  Bk. Frem 11 4 1 6 21-23 13 
Træner Peter Appleton/Christian Antonsen

4. Senior, S. 4, Pulje 14
4.  Bk. Frem 11 6 3 2 35-22 21
Træner Alex Grønsund/Saqib Hussein

5. Senior, S. 5, Pulje 18
11.  Bk. Frem 10 1 1 8 14-43 4
Træner Jonas Hennild/Saqib Hussein

7-Mands 2, Pulje 156
2.  Bk. Frem 3 9 6 1 2 28-10 19
3.  Bk. Frem 2 9 6 0 3 33-21 18
2: Leder Anders Mayland  3: Leder Daniel Kiss

7-Mands 2, Pulje 157
1.  Bk. Frem 4 8 5 2 1 54-25 17
Leder Zet Wünsch

7-Mands 2, Pulje 154
12.  Bk. Frem (1) 11 2 0 9 14-48 6 
Leder Anders Friis

2. Damesenior, S. 2
7.  Bk. Frem 9 3 2 4 17-24 11 
Leder Lars Zaar

Old Boys 2, Pulje 32
1.  Bk. Frem 10 7 1 2 31-14 22
Træner Anders Balslev

Master 1, Pulje 50
3.  Bk. Frem 8 5 1 2 12-9 16
Træner Brian Juul

7-Mands Master 2, Pulje 192
2.  Bk. Frem 8 5 0 3 16-16 15 
Træner Jan Lassen

Supermaster 2, Pulje 56
1.  Bk. Frem 8 7 1 0 36-2 22
Træner Kjeld Cecil Nielsen

2. Ynglinge U 18 Drenge, Mesterrækken
3.  Bk. Frem 2 10 5 2 3 28-21 17 
Træner Johnny Krüger/Carsten Jallov

2. Junior U 16 Drenge, Mesterrækken
2.  Bk. Frem 2 9 7 1 1 25-8 22 
Træner Axel Høegh-Poulsen/Morten Pløger/Martin Ørnø

3. Junior, U 16 Drenge 3
1.  Bk. Frem 3 9 8 0 1 39-12 24 
Træner Ronnie Offenbach/Remi Offenbach

2. Drenge, U 14 Drenge 4
7.  Bk. Frem 2 9 3 3 3 18-30 12
Træner Karim Bader
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Sket siden sidst !
Fødselsdag hos ”de 3 tenorer”
26. april 2007-07-27

Forventningerne var høje da vi satte os 
til bords for at fejre Curt Steen, Oluf 

Henriksen og Ib Henriksen 3 x 75 år og 
tilsammen omkring 200 års medlemskab 
af Boldklubben Frem. Om nogen, kender 
de til klubbens sjæl, og har alle på hver sin 
måde bidraget til det sportslige og sociale 
liv i Frem. Oluf bød velkommen og sagde, 
at vi gæster havde givet inspiration til 
dagen spisekort: Døde sild, sløve pad-
der og gamle drenge 
var deres udgangs-
punkt, og med denne 
svada gav han ordet til 
Damgaard som skulle 
styre slagets gang.

Mange gode ord fi k 
de med på vejen. 
Seniorformand Niels 
Birkelyng lagde ud, 
Henning Larsen, der var kommet helt fra 
Esbjerg, fortsatte og Cecil fulgte op. Egon 
Henriksen tog over, og ikke et øje var tørt, 
da han talte om den pæne dreng fra Sct. 
Knudsvej Curt ”barber”, som pigerne ger-
ne ville onduleres af, og som fi k ”tørven” 
til at trille efter et mislykket hovedstød.

Ib Henriksen, som var Frems første 
ynglingelandsholdsspiller med debut i 
1950, også kaldet ”snurretoppen” for hans 
kærlige leg med bolden, kom aldrig på det 
rigtige 1. hold, men som Egon sagde, han 
havde gjort den fejl at melde sig til spil-
leudvalget, og hans beskedenhed forbød 
ham at udtage sig selv – så nu forstår vi 
det hele bedre. Broderen Oluf, engang 
Frems hurtigste wing, der kunne spurte 
fra alle og enhver, husker ikke så godt 
længere og udtaler gerne ”alle de kampe 
jeg har deltaget i (og det er mange), har 
jeg vundet.” En kamp er i hvert fald rigtig 

nok, og det var pokalfi nalen i 1956 mod 
AB. Frem vandt 1-0 og Oluf dukkede 
op blandt venner og fjender og snittede 
bolden i mål med hovedet.

Historierne om de 3 var mange og gode, 
som da Egon og Benny Moebius kørte 
hjem fra Curt efter en våd aften, hvor 
de for første gang havde fået rødvin. En 
mærkelig farve, det lignede ”rød Erik”, så 
de drak rigeligt af den gode bryg. Cykel-
turen hjemad var lidt usikker, og da de 
nåede Damhussøen var der to mulighe-
der. Enten måtte de køre direkte i søen 
eller også lade sig stoppe af ”lovens lange 
arm”. De valgte det sidste, men som Egon 

sagde, havde det 
været i dag, havde 
vi nok kørt i søen, 
sådan som politiet 
trækker skyderen 
nu.

Sådan kunne det 
fortsætte. Damga-
ard råbte og skreg 

og pludselig dukkede vagabonden fra Lol-
land op. Hun satte yderlige fart i løjerne, 
sang for de 3, alt imedens hun med kvikke 
bemærkninger styrede resten af forsam-
lingen. Damgaard blev varm i klæderne 
og sang sin kærlighedssang så selv hende 
fra Lolland fi k tårer i øjnene.

Tak for dejlig fest – en stor eftermiddag på 
Frem.

jck.
Cykeltur med FOB
13. maj 2007

Besøg hos Per og Gertie i Dyre-
borg på Fyn 2. – 3. juni 2007

Bydelsfest 16 juni 2007

DBUs fodboldsskole 2-6 juli ’07

Frems fødselsdag den 17. juli ’07 

”Den gamle dame” blev 121 år. Lidt slidt 
i kanterne, men fuld af liv.
Vejret viste sig fra sin pæneste side, da 
FREM bød til fest med mad, musik, 
munterhed og naturligvis fodbold på højt 
niveau. 5 hold spillede alle mod alle i en 7 
mands turnering, 2 damehold -1 hold af 
jægersoldater - et ungt gammelmands-
hold (Tirsdagsholdet) under ledelse af 
Cecil og et ældre gammelmandshold 
(Torsdagsholdet) med ungt islæt, under 
ledelse af Lassen. Således var kortene 
blandet til et fyrværkeri af mål, fl ot fod-
bold og medlevende tilskuere. Selvfølgelig 
vandt jægersoldaterne, de var jo ca. 30 
– 40 år yngre end alle andre, men de fi k 
da kun uafgjort mod ”Torsdagsholdet” 
3-3 endte denne fl otte kamp. Kampen før 
havde Tors.. været bagud to gange mod 
Tirs.. men vandt FORTJENT 3-2.
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Damerne var overraskende stærke, hur-
tige og gik til sagen, men kunne dog kun 
få point mod hinanden, men det holdt 
hårdt for os… De fl otteste detaljer stod 
Jeppe Junior for i rækken af de perler hans 
scorede, man kan godt se hvor farmand 
har talentet fra, dog ikke denne aften hvor 
Jeppe Sen. tillod sig at brænde et straffe på 
Keld! plus alle de andre afbrændere han 
havde, kun Mik brændte ligeså meget, 
men fi k dog indstillet kanonen til sidst 
og scorede i alt 4 mål. Selv Finn Willy fi k 
trykket bolden over stregen i den sid-
ste kamp med en energisk indsats. Det 
kostede dog så mange kræfter at han kort 
efter begik et groft frispark på sig selv, 
hvorved han trillede ud over baglinien. 
Han nåede dog ind på banen igen inden 
kampen blev fl øjtet af.

Efter kampen var der ØL og vandrepokal 
til det sejrende hold. Det skal hermed 
nævnes at det bedste FREM-Hold blev 
Lassens Torsdags Crusaders, som kun blev 
nummer 2 pga. for få scorede mål. Efter 
fotografering, øldrikning og trøjebytning, 
gik det i samme fart som i kampene (slow 
motion) op til det forfriskende bad og et 
par lune bajere. Tilskuerne havde fået an-
bragt sig og var i gang med spisningen da 
vi kom ud af omklædningsrummet til en 
storm af bifald, eller var det bare alminde-
lig snakken? Vi tror på det første.

Aftenen fortsatte med råhygge som man 
kun kan i FREM. En glimrende musiker 
spillede op til dans, pigerne lå vandret 
for at betjene de tørstige sjæle. Grillen 
spruttede med bøffer, pølser, og kyllin-
geben – ikke Tour de France Kyllingens 
– men den ægte vare, salatbuffet, ja intet 
manglede.
Da restaurantens Jørgen til sidst fi k tændt 
kuglerne og de lyste op i alskens farver, 
ville jubelen næsten ikke høre op. Men 
langsomt begyndte den arbejdende del 
af befolkningen at trække sig tilbage, så 
kun pensionister, studerende og andet 
godtfolk kunne fortsætte i samme gode 
FREM ånd vi var startet med. En dejlig 
aften blev til endnu et kapitel i den gamle 
dames historiebog.

Jørgen Oldenburg

Der var engang for ca.20 år siden at en 
lille dreng på 6 år dukkede op i vores lille 
hyggelige boldklub i et håb om at kunne 
lære at spille lidt bold. Drengens navn 
var Jesper og det gik som det plejer med 
de små, de slæber deres forældre med, 
men se denne gang gik der ikke lang tid 
før at hans far begyndte at blive engage-
ret i klubben. 

Siden han startede som holdleder for 
de små purke har han stort set været 
på lige siden. I de første år fulgte han 
Jesper først som holdleder siden blev han 
matrialemand. Utallige er de ture han 
har deltaget på som altmuligmand og 
madfar. Dette og ofte sammen med sin 
kone Lotte som også har gjort et kæmpe-
arbejde gennem årene som madmor og 
mange andre ting. 

Efter nogle år startede hans anden søn 
Rasmus også i klubben, så nu fi k han 
dobbelt så mange kasketter på og har 
stort set haft det lige siden. For 6-8 år 
siden fi k jeg den store”glæde”at begynde 
at arbejde sammen med denne perso-
nage hvilket har givet os utallige mange 
sjove og lidt våde timer sammen. Hvad 
den mand ikke har bedrevet i klubben er 
svært at beskrive. Udover arbejdet som 
holdleder og materialemand har han 
også været målmandstræner, frivillig 
til diverse arrangementer, det være sig 
koncerter, fodboldstævner og de sidste 
par år har han stået i VIP-baren til hjem-
mekampene. Der er vist ikke mange i 

En legende stopper
og en hilsen fra Torben Dehli

klubben der er gået glip af et af hans for-
rygende grillarrangemanger.

Den mand går man aldrig forgæves til 
med en bøn om hjælp. nævnes skal det 
også at diverse gammelmands hold har 
haft glæder af hans omfangsrige korpus 
ligesom natholdet har haft den store 
fornøjelse at have ham med en del år og 
som den naturligste ting i verden har 
han selvfølgelig også modtaget Børge 
Mosfeldts lederpokal. 

Grunden til at han siger farvel og på 
forhåbentlig gensyn er det glædelige at 
han og hans kone vil prøve at stå på egne 
ben og derfor pr.1-8-2007 har forpagtet 
Karlslunde hallerne, hvilket de skal øn-
skes alt mulig held og lykke med. Så god 
vind fremover, vi glæder os til receptio-
nen. Hvem er han så dette lille fnug der 
her er beskrevet? Jamen der er selvfølge-
lig Preben Håkansson.
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August 2007:   Hvad skal der ske: 
16.   Bestyrelsesmøde kl. 17:00
20.   Børne-turneringsstart
25.   Frem – Fremad Amager (1. drenge) kl. 1115
26.   Frem – Silkeborg (1. division)

September 2007   Hvad skal der ske:
01.   Frem – Skovshoved (1. drenge) Kl. 1115
08.   Frem – AB 70 (1. drenge) kl. 1115
   Træner/lederseminar kl. 12:00, ungdom
09.   Frem – AB (1. division) 
19.   Bestyrelsesmøde kl. 17:00
20.   Afdelingsledermøde kl. 17:00, ungdom
22.   Frem – LFA (1. drenge) Kl. 1200
23,   Frem – Kolding FC (1. division)

Oktober 2007   Hvad skal der ske:
6.-7.   Sidste spillerunde børnerækker
7.   Frem – FC Fredericia (1. division)
10.   Bestyrelsesmøde kl. 17:00
11.   Afdelingsledermøde kl. 17:00
13.-14.   Sidste spillerunde KBU ungdom   
21.   Frem – Lolland Falster Alliancen (1. division)
22.   Bestyrelsesmøde kl. 17:00, budgetter 
27.-28.   Sidste spillerunde KBU senior
28.   Frem – Køge (1. division)
31.   Bestyrelsesmøde kl. 17:00

November 2007   Hvad skal der ske:
01.   Vintersæsonen starter, aldersoprykning for ungdomsspillere
07.   Afdelingsledermøde kl. 17:00, ungdom
11.   Frem – Skive (1. division)
14.   Bestyrelsesmøde kl. 17:00
18.   Inde KM piger
17.-18.   Ungdomsstævne, Ny Valbyhal
23.   Ungdomsafslutning/pokaloverrækkelse Ellebjerg Skole
24.   Inde KM junior/ynglinge
30.   DBU´s ungdomseliterækker offentliggøres

December 2007   Hvad skal der ske:
1.   Inde KM herresenior
5.    Bestyrelsesmøde kl. 17:00
11.   Afdelingsledermøde, kl. 17:00, ungdom
13.   Klubblad nr. 3/07 udkommer

 Kalender for perioden 16/08.07 - 31/12.07

“Hørt fra Sidelinien”:

“  Ib havde en sjælden 
evne, havde kammeraterne konstateret da de første gang troede at han lå død i sovesalen – han kunne sove med åbne øjne – en egenskab, påstod Egon, som 

også gjorde ham velegnet til bestyrelsesarbejde. 

”
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30 år Søren Nielsen   05-08-77
 Claus S: Mogensen  18-12-77
50 år Per T. Baunsgaard   31-07-57
 Knud Erik Damgaard  18-08-57
 Gert Rinnæs   28-12-57
60 år Ove Kjeld Jensen   14-08-47
 Ib Øberg    20-08-47
 Steen Andersen   10-10-47
 Alice Voss   26-11-47
 Jim Voss    06-12-47

 Kim Bengtsson   10-12-47
70 år Arne A. Nielsen   09-09-37
 Ib Friis Petersen   11-09-37
 Erik Lindensk.  Nielsen  28-12-37
75 år Kurt Neinvig   14-09-32
 Jens Brinklund   20-09-32
 Curt Hansen   13-11-32
 Ove Kurt Hallgreen  25-12-32
80 år Poul L. Sørensen   28-09-27
 Harald Gronemann  26-10-27

Jørgen Lundsgaard
in memoriam:
Den 29. maj 2007 er Jørgen Lundsga-

ard afgået ved døden i en alder af 69 

år. Jørgen var en ivrig Frem supporter, 

måske bedre kendt under navnet ”Kok-

ken”. For nogle år siden fl yttede Jørgen 

til Blokhus sammen med sin kone 

Ingelise.

Æret være hans minde.

Jim Voss

Fru Grethe Gustafsson
in memorian
Den 25/04-07 døde Fru Gustafsson 88 

år gammel. Fru Gustafsson der i daglig 

tale på ”Frem” blev kaldt ”Gustav” var 

i ca. 20 år fra midten af tresserne, ansat 

som kontordame på Frem. Fru Gustafs-

son var et dejligt og varmt menneske og 

hun havde orden i tingene og ingen gik 

forgæves til hende i spørgsmål vedrø-

rende FREM.

Fru Gustafsson elskede og rejse – at se 

og opleve spændende ting, efter hun 

var gået på pension, mødte jeg hende 

ved diverse mærkedage og ved en af 

dem spurgte jeg hende, hvor har du 

så rejst i år ! – Jeg har lige været på en 

rejse gennem Rusland med den trans-

sibiriske jernbane, det var en pragtfuld 

oplevelse. Et dejligt menneske er her 

ikke mere.

Æret været

Fru Grethe Gustafssons minde

Ib Henriksen

 Mindeord

Frems ældste aktive fodboldspiller Poul Olsen

blev 80 år den 10. maj 2007.

I sidste nummer havde vi en lille opgave der skulle løses. De rigtige navne på billedet 
var fra venstre mod højre:

 Karim Graini, Anders Balslev,
    Dennis Andersen og Lars Hansen.

Den heldige vinder var: Thomas Thestrup,
som vandt en god fl aske rødvin.

Vi bringer her et nyt billede: ”Kan du huske – hvem var det nu det var?” Angiv navnene
på de 4 spillere fra venstre i midterste række. Der trækkes lod om en god fl aske vin, 
blandt de rigtige svar.  Send dit svar til bladets redaktion, senest den 1. september 2007.

   
Vi siger tillykke - Runde dage i perioden 15.08 – 31.12.07

Konkurrence

Per Henriksen
Født 15.8.1929  -  Død 7.8.2007

Frems store spiller Per Henriksen er død.

han blev 77 år, og bisættes fra Rødovre 

kirke fredag den 17. August kl. 13.00

Klubbladet bringer i næste nr. mindeord 

om Per Henriksen
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Næste klubblad
Næste nummer af FREMs klubblad udkommer den 13. december 

2007.

Her kan du bl.a. læse:

•  ”Hvordan skal klubben se ud om 3-5 år?”

- Præsentation af strukturudvalgets forslag (mål og visioner)

•  ”Københavns Idrætsefterskole og samarbejdet

   med Boldklubben Frem”

•  ”Ny lokalplan for Valby Idrætspark”

•  ”Præsentation af årets hold i Ungdomsafdelingen”

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

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
Bo Tue Knudsen
Egon Jensen
Mads Leth Christiansen

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

35

PRAKTISKE OPLYSNINGER
ADRESSER OG ÅBNINGSTIDER
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