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Boldklubben FREM A/S er en forretning, 
der driver professionel fodbold. 
Boldklubben FREM er en forening, der har 
afgivet sin DBU-licens til AS på visse betin-
gelser, der er nedskrevet i en samarbejdsaftale 
mellem parterne

AS driver i dag klubbens 1. hold og er en 
gruppe med spillere, trænere og ledere alt i alt 
omkring 30-40 personer. 
Foreningen driver fodbold og cricket på 
amatørbasis og har i dag små 1000 medlem-
mer, hvoraf de ca. 320 er passive medlemmer. 
I foreningen er der i dag tilmeldt ca. 30 fod-
boldhold under KBU og DBU og foreningen 
støttes økonomisk af Københavns Kommu-
ne.

Om vi nu taler forretningen (AS) eller for-
eningen (moderklubben), så er identiteten for 
medlemmer, tilknyttede forældre, leverandø-
rer, sponsorer og annoncører Boldklubben 
FREM, og derfor er det en for alle ulykkelig 
og besværlig situation, når AS i næsten 6 må-
neder har været i betalingsstandsning med en 
truende konkurs hængende i luften. 

Da klubbladet i april 2007 talte med besty-
relsesformand Erik Gamst i AS, skrev vi bl.a. 
”Godt jysk købmandsskab i spidsen for Bold-
klubben FREM A/S”, og Erik Gamst blev ci-
teret for at sige: ”2 år med lukning af diverse 
huller skal sikre en sund økonomi, og derefter 
er målet superligaen, som måske kan nås in-
denfor 5 år”.

I samarbejdsaftalen mellem AS og forenin-
gen står der bl.a., at AS forpligtiger sig til at 
overholde god forretningsskik eksternt som 
internt netop af hensyn til den fælles identi-
tet. Ingen havde vel forestillet sig, at godt jysk 
købmandsskab var lig med en mulig tvangs-
akkord og dermed en overdragelse af tidligere 
synder til vore leverandører og de offentlige 
myndigheder.

Fakta er at skifteretten på et møde den 
7.12.2007 har godkendt de økonomiske ga-
rantier, som AS har stillet for fortsat drift. 
På et nyt møde berammet til den 1. februar 
2008 forventes det at skifteretten godkender 
en tvangsakkord. Den sportslige konsekvens 
er at klubbens 1. hold sandsynligvis fratages 
6 point og dermed starter foråret under ned-
rykningsstregen i 1. division.

Strukturudvalget har på et møde medio no-

vember med Boldklubbens FREMs bestyrelse 
afl everet sin rapport med anbefalinger om vi-
sioner og mål for klubbens fremtid. En sam-
menfatning af rapporten fi nder du i en artikel 
bagerst i bladet. Hele rapporten som er på 22 
sider kan rekvireres af vore medlemmer via 
klubbens kontor.

På centrale steder i rapporten omtales sam-
arbejdet mellem forretning (AS) og forening 
med klare anbefalinger om et nyt og styrket 
samarbejde, der skal forhindre gentagelser af 
det, vi har været igennem de seneste 6 måne-
der.

Dette og en række andre væsentlige anbe-
falinger giver klubbens bestyrelse mulighed 
for enten at sænke sine sportslige ambitioner 
eller at vælge en fremtid i toppen af dansk 
fodbold. Strukturudvalget har valgt, og væl-
ger bestyrelse og generalforsamlingen den 
samme vej, vil konsekvensen helt sikkert være 
hårdt arbejde for mange mennesker med 
hjerte og hjerne for Boldklubben Frem.

I dag har klubben mange fl ittige, der arbejder 
på at få dagligdagen til at fungere, den gruppe 
skal nu suppleres med endnu fl ere fl ittige, der 
skal arbejde på at få morgendagen til at fun-
gere. Vi skal altså kunne fastholde dem der 
har været med i mange år, samtidig med at vil 
skal kunne tiltrække nye kræfter.

Det vil være forkert at skrive, at dette er sid-
ste udkald, men klubbens kommende ge-
neralforsamling kan blive ret afgørende for 
klubbens skæbne. Til alle jer, der levende in-
teresserer sig for Boldklubben FREM og ind 
imellem også leverer kritik af det bestående, 
mød op på FREMs generalforsamling tirs-
dag den 29. januar 2008, og vær med til at 
starte en succes. 

Jeg vil slutte af med et par gode succeshistori-
er, hvor Boldklubben FREM har vist sit pæne 
ansigt. Læs inde i bladet om ”Fremmertøj til 
Congo”, om ”Årgang 98 i Helsingfors” og om 
”Årets talenthold – 1. drenge”, hvor et godt 
samarbejde mellem trænere, spillere og for-
ældre har resulteret i fl otte sportslige resul-
tater og i en imponerende administration og 
information omkring holdet.

Med disse ord en god fornøjelse med læs-
ningen af bladet og en glædelig jul og et godt 
nytår til alle trofaste og nye læsere.
    jck.
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- formand for
Boldklubben Frem

Han har arbejdet i Frems tjeneste siden 1977, den 6. december 2007 

fyldte han 60 år og er stadig hyperaktiv.

Jim Voss
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Det er torsdag den 8. november kl. 1300, 
da vort møde starter. Om 2 timer skal 
han ud af døren for at mødes med Mads 
Kamp Hansen, direktør for Fritid og 
Idræt under Københavns Kommune.
De 2 nye kunstgræsbaner skal drøftes, og 
sammen med de øvrige Valby-klubber 
har FREM forslag til placeringen. 
Derudover ønsker klubberne at få rede 
på de lovede forbedringer af klubhuse 
mv., som skulle være igangsat i 2007.
Dette er blot en af fl ere opgaver, som 
fylder formandens ugeplan her i starten 
af november. At være formand i FREM 
svarer til et halvdages job, skønner Jim.

Hvordan det startede.
På danseskolen mødte Jim skønne Alice 
og dermed var indgangen til FREM og 
fodboldens verden gjort. Begge hendes 
brødre, Jørn og Johnny spillede i FREM, 
så det var oplagt, at hans drenge skulle 
spille fodbold derude. I 1977 spillede 
den ældste søn Kim på klubbens 
bedste drengehold, og Jim var en ivrig 
og entusiastisk råbende forælder på 
sidelinien til hver kamp. Holdets træner 
var dengang Ole Månson og han syntes 
at Jim kunne gøre mere gavn som 
holdleder. 
Sådan blev det, og siden har Jim 
udfyldt mange roller i klubben: 
Afdelingsleder for drenge og ynglinge, 
som ungdomsformand og i bestyrelsen 
med poster som seniorformand, 
næstformand og nu formand. Ja, selv 
posten som kasserer praler han af, at han 
har haft dog kun i en kort periode, hvor 
klubben rent teknisk skulle danne det 
nye AS (1999), der i dag driver FREMs 
professionelle afdeling.

Erfaring fra det civile
liv kan bruges.
I det civile liv har Jim en uddannelse 
som typograf, en branche han forlod, 
da han for præcis 25 år siden meldte sig 
ind i Dansk Funktionærforbund for at 
kunne bestride et job som vicevært i en 
af KABs mange ejendomskomplekser 
i Sydhavnen. Nu er han tillidsmand 
for 500 ejendomsfunktionærer under 
KAB på sjælland og sidder i Dansk 
Funktionærforbunds hovedbestyrelse, 
samt en række andre tillidsjobs indenfor 
fagbevægelsen.
Erfaringen som konfl iktløser har 
han også gavn af i sit job i FREM og 
fremhæver dette som en af sine stærke 
sider, god til at lytte, god til at tale med 
mange forskellige mennesker, også 
dem på de ”bonede gulve” som han 

udtrykker det. At denne evne til at bøje 
meninger, får nogle til at opfatte ham 
som konfl iktsky, men sådan opfatter han 
ikke sig selv.
Oplever, at han er god til at delegere 
arbejdet i bestyrelsen. De enkelte 
medlemmer har deres ansvarsområder 
og deres budgetter, og så længe de 
holder sig inden for de rammer, og der 
ikke opstår helt uhensigtsmæssige ting, 
blander han sig ikke.
Som en af sine svage sider bemærker 
han, at ”lunten” er kort, når 
diskussioner i bestyrelsen kører i ring 
på områder, som han opfatter hører til i 
småtingsafdelingen. Han prøver at skjule 
sin irritation, men det er ikke let.

Økonomi er 
kardinalpunktet i hans tid
Som formand har han nu siddet i 
bestyrelsen for Boldklubben FREM i 
8 år. I samme periode har han været 
moderklubbens repræsentant i AS 
bestyrelsen.
Da han startede sin formandsperiode i 
1999, var økonomien i moderklubben i 
uføre, til gengæld lovede nye investorer 
en gylden tid i AS.
Det var derfor, at man med stor 
fortrøstning indgik en samarbejdsaftale 
og overdrog licensen til AS for at drive 
professionel fodbold i FREM.
Det har været lidt af den omvendte 
verden. Som noget der virkelig 
kan glæde formanden, er en sund 
økonomi skabt gennem forsigtighed, 
tilgang af udlodningsmidler og hård 
budgetstyring. Det hele startede med 
en kassekredit i Nordea (er for længst 
betalt ud) og nu ved udgangen af 
dette regnskabsår vil moderselskabets 
egenkapital nærme sig en halv million 
kroner.
I AS er det gået lige modsat med 
skuffende driftsresultater og tab 
for investorerne og nu også for 
leverandørerne. Dette har, efter Jims 
mening, været en stærkt medvirkende 
årsag til at klubbens sportslige resultater 
ikke har været tilfredsstillende i hans 
embedsperiode og med det resultat til 
følge, at talentudviklingen på klubbens 
bedste ungdomshold har stået i stampe.

Svært at være formand lige nu
Den sværeste del af jobbet er de mange 
møder i AS og i FREMs bestyrelse. 
Forståelsen mellem forretning (AS) og 
forening er lille i begge lejre, og han føler 
sig mange gange som en lus mellem to 
negle.

Samtalen bliver pinefuld, når vi drøfter 
professionel fodbold i FREM og hans 
ansvar som bestyrelsesmedlem. Det er 
ikke første gang at Jim er i nærheden 
af en truende konkurs. Forrige gang 
(1992/93?) var han næstformand 
i klubben, da konkursen blev en 
realitet og FREM måtte rykke ned i 
Danmarksserien.
Når skilteskoven, der klistrer FREMs 
klubhus og damepavillioner til, 
signalerer til gæster og medlemmer, at 
FREM kæmper for æren, ej for magten, 
så må han indrømme, at det ikke er 
særligt ærefuldt, når AS ikke kan betale 
sine leverandører. Det ridser lakken i 
FREMs identitet.
Han må også indrømme, at når dagen 
går på hæld, dukker tankerne om en 
fredelig tilværelse som ren amatørklub 
op i hans hoved, men, men, om 
morgenen, når hovedet er klart, får den 
ukuelige optimist magten og drømmer 
sammen med de fl este andre Fremmere 
videre om en ny storhedstid.

Fremtiden
Selv om han ikke lige her og nu kan 
sætte navne på den ledelsesmæssige 
fornyelse, der skal til, så er han optimist 
på klubbens vegne. Det er han også, når 
han søndag efter søndag følger 1. holdets 
kampe både på hjemme- og udebane.

I næste uge offentliggører 
strukturudvalget sine anbefalinger om 
fremtiden for Boldklubben FREMs 
bestyrelse, og her på afslutningen af vor 
samtale kunne det være fristende at pejle 
hans forventninger til rapporten.
Han glæder sig, og ved der er arbejdet 
hårdt for at blive færdig. Intet er sluppet 
ud, men hans forventningerne er 
store. Først og fremmest håber han, at 
rapporten rummer ideer til sportslig 
fornyelse og udvikling. Han håber også, 
at rapporten vil styrke planerne om nyt 
klubhus og hele den udvikling af Valby 
Idrætspark som ligger bagved projektet 
”Billige boliger”. Han ser også gerne, at 
rapporten peger på områder, hvor vi i 
dag ikke gør det godt nok.
Uden at kende resultatet vover han 
denne afslutningsreplik: ”Vi skulle have 
gjort dette her for 5 år siden, men bedre 
sent end aldrig”.
Dermed farvel og på vej til næste møde – 
2 nye kunstgræsbaner i Valby Idrætspark 
skal være på plads i 2008. 

     
jck.
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Dygtige smede og

maskinarbejdere søges til arbejde hos:

ELLEHAMMER A/S  •  Ejby Industrivej 70  •  2600 Glostrup

E L L E H A M M E R  A / S
Ejby Industrivej 70

2600 Glostrup

Att.: Bruno Wigandt

Tlf.: 43 45 50 55

E-mail: wigandt@ellehammer.dk

Se mere om vor virksomhed på:

www.ellehammer.dk

Hvis du er interesseret, ring eller skriv til
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”Gabestokken”

i de forskellige aldersklasser. Alle vil få et 
eksemplar. Disse DVD´ere er vi i øjeblik-
ket ved selv at optage med vores egne 
spillere som medier. Dette er det første 
større projekt, som vores nye talentkoor-
dinator i samarbejde med undertegnede 
arbejder på.
For at sikre opfølgningen af ”Den Røde 
Tråd” har vi fra d. 1. november frigjort 
Jannik Nielsen fra hans trænerjob i klub-
ben og i stedet ansat ham som talentko-
ordinator. En meget vigtig del af hans 
arbejdsområde er netop at følge, vejlede 
og evt. deltage i træningen i hverdagen. 
Derudover vil han sammen med un-
dertegnede planlægge og stå for interne 
trænerkurser, hvor vi dels benytter os af 
vores egne kompetencer, dels af invite-
rede gæstetrænere.
Ved at få disse faktorer til at spille sam-
men, vil vi skabe et sundt og velfunderet 
grundlag for at vores mange dygtige 
fodboldspillere udvikler sig maksimalt i 
Boldklubben Frems rammer.
Jannik Nielsen vil uddybe emnet i næste 
medlemsblad.

Med venlig hilsen, Johnny Hansen

Martin Ørnø er junior træner i FREM, 
og han stiller spørgsmålet: 

”Hvordan kan vi få tanker og ideer i den 
”røde tråd” til at fungere i praksis?”

Nu har jeg i snart 2 år været juniortræ-
ner i FREM og når man træner unge 
mennesker i den alder er det vigtigt at 
klubben har en linie, en rød tråd, som 
det populært hedder. Den har godt nok 
været svær at se. Når man starter som ny 
i en klub, er det vigtigt at man får nogle 
“værktøjer”, noget hjælp til hvordan man 
skal træne disse unge mennesker. Unge 
mennesker som vil gå til fodbold og 
lære hvordan man spiller på et lidt andet 
niveau end det fra skolegården. Så de har 
nogle forventninger til klubben, nogle 
forventninger som de med rette kan 
stille, når nu de har betalt penge for det. 
Og der mener jeg ikke at Boldklubben 
FREM har været sin opgave voksen.

Redaktionen har givet spørgsmålet og 
kommentarerne videre til ungdomsfor-
mand Johnny Hansen. 

Jeg er til klubbladet af Martin Ørnø 
blevet spurgt om, hvordan jeg vil sikre 
at ”Den Røde Tråd” bliver ført ud i livet. 
Martin kommer mig lidt i forkøbet her, 
for jeg havde allerede planlagt en artikel 
om emnet. Martin har i mellemtiden ved 
sidste fællesmøde for trænere og ledere 
fået en gennemgang fra Jannik og jeg, 
men mange andre har helt sikkert inte-
resse i at høre svaret, så jeg siger mange 
tak for spørgsmålet. 
Hvad uddannelse angår, vil jeg kæmpe 
for, at vi hvert år får afsat de nødvendige 
midler, så vi over en årrække får ud-
dannet vores trænere/ledere til et højt 
fagligt niveau. 
Vores retningslinier for talentudviklin-
gen er netop nu under revidering, der 
sker hele tiden en udvikling i trænings-
metoder og tanker, så selvfølgelig skal vi 
have tilpasset Den Røde Tråd til de nye 
tider med jævne mellemrum. ”Den røde 
Tråd” vil udover et overskueligt materia-
le og regler for systematisk samtræning/
talenttræning (FTU) indeholde et antal 
DVD´ere, der viser udviklende og spæn-
dende træningsøvelser, som kan bruges 
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Med udgangspunkt i årets general-
forsamling har bestyrelsen besluttet 
følgende regel, der gælder indtil videre:
”En spiller der har deltaget i mindst 200 
kampe på Boldklubben FREMs 1. se-
niorhold og har været medlem i mindst 
25 år, er berettiget til gratis adgang til 
VIP-lokalet og dermed også til alle 
klubbens hjemmekampe.”

Kommende generalforsamling afholdes 
tirsdag den 29. januar 2008 kl. 1900 i 
klubhuset. Mød frem og deltag i debat-
ten om strukturudvalgets rapport om 
klubbens fremtid. Se dagsorden for 
mødet andet sted i bladet.

Jim Voss
Formand

Nu her hvor året går på hæld, fi nder jeg 
anledning til at tage nogle af de nye ting 
op, der er sket i vores klubhus.
Rygeforbud. Der er som det vil være 
de fl este bekendt, indført rygeforbud i 
klubhuset, det gælder hele klubhuset, 
omklædningsrum, kælder, toiletter, 

Cafe FREM med aktivitetsrum. Det 
vil sige at for os som ryger er der kun 
terrassen, hvor det er muligt at få en 
smøg. Indrømmet der er ikke så hyg-
gelig her om vinteren, men jeg håber 
der vil være forståelse for det, da det 
ikke er noget bestyrelsen, lige fi nder på 
for at genere os, men at det er et forbud 
der gælder over alt. Specielt i sportsfor-
eninger, hvor der også kommer børn, 
og derfor beder jeg alle medlemmer om 
at respektere dette. For at det ikke skal 
være løgn, har jeg endnu en bøn til jer/
os om at bruge de til formålet opstil-
lede askebægre/spande, som der står de 
steder hvor vi ryger, så skal i ikke høre 
et ondt ord mere. På forhånd tak.

Video-overvågning. Som mange 
måske har bemærket har vi fået vidio-
overvågning, på og i klubhuset, det 
er gjort for forhåbentlig at minimere 
indbrud, hærværk, og lignende, og ikke 
som der er gået rygter på vandrørene 
om, at det er for at bestyrelsen, kan 
sidde og se hvad der er sket i klubhuset.
Lad mig slå det fast med syvtommer-

søm, at skærmen ikke står tændt og at 
der i bestyrelsen er taget den beslut-
ning, at optagne videobånd kun bliver 
gennemset hvis der er sket noget, og at 
det er ført til referat. Så håber jeg den er 
på plads.

Alarm/Hjertestarter. For at blive i det 
sikkerhedspolitiske, så har vi fået alarm 
i indgangshallen.
Jeg ved at trænere og ledere er informe-
rede om dette, men er ikke helt sikker 
på at det endnu fungerer helt efter 
hensigten, men der arbejdes på det.
Det er blandt andet lavet fordi det er 
meningen at vores hjertestarter, skal ud 
og sidde hvor den vil være lettere at få 
fat i hvis der skulle blive brug for den, 
hvad vi naturligvis håber ikke vil ske.

Det var hvad jeg havde på hjertet i 
denne omgang. Jeg vil godt benytte 
lejligheden til 
at ønske alle vore medlemmer en god 
Jul og et godt Nytår.

Erling Ravn
Næstformand

 Bestyrelsen meddeler:

FREMs Hjælpefond
 

Fondets formål er at yde økonomisk støtte i form af uddeling af legater efter bestyrelsens 
nærmere bestemmelse – enten efter ansøgning eller uden ansøgning - og af størrelse, der 
fastsættes af bestyrelsen i det enkelte tilfælde.

Økonomisk støtte kan ydes til:
Boldklubben FREM`s ungdomsafdeling.

Til personer, der er kommet til skade under udøvelse af sport, og hvor eventuel forsikring ikke, eller efter 
bestyrelsens skøn ikke i tilstrækkeligt omfang dækker den skete skade.

Til medlemmer af Boldklubben Frem, der som følge af alder, sygdom, svagelighed eller lignende uforskyldte 
årsager har økonomisk støtte behov, samt

Alment velgørende forhold fortrinsvis til fremme af sportslivet.

Hvordan støtter man fonden?
Et medlemskab koster 200 kr. om året, det har hidtil udløst en stolereklame i Klubhuset men hærværk 
på skiltene bevirker, at vi nok må stoppe stolereklamen da skiltene næsten koster det sammen som 
støttebeløbet.

Medlemskab kan tegnes gennem klubbens kontor eller ved henvendelser til Ole ”jyde” 
på mail bauta12@mail.tele.dk . Hjælpefonden tager også gerne imod bidrag på vor bank 
konto reg.nr. 5333 konto nr. 0373481 i Arbejdernes Landsbank.
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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 - Telefon 36 17 13 31



10

 
 

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

DAGSORDEN:
 1.  Valg af dirigent.
 2.  Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3.  Orientering om Boldklubben Frem a/s.
 4.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 5.  Godkendelse af regnskab for Boldklubben FREM`s Hjæl-

pefond.
 6.  Fastsættelse af kontingent.
 7.  Godkendelse af budget.
 8.  Indkomne forslag.
 9.  Valg af bestyrelse i henhold til § 8.
  a. Næstformand. 
  b. Seniorformand. (Modtager ikke genvalg).
  c. Kasserer.
  d. Børneformand 
 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i henhold til § 8.

 11.  Valg af revisorer i henhold til § 12.
  a. Kritisk revisor.
  b. Statsautoriseret revisor.
 12.  Valg af cricketformand i henhold til § 11.
 13.  Eventuelt.

Vi skal gøre opmærksom på, at medlemmer i restance ikke 
har adgang til generalforsamlingen. 
Dokumentation for betalt kontingent skal forevises ved 
indgangen, så kom venligst i god tid. Stemmeret i klubbens 
anliggender har aktive og passive medlemmer, der er lige 
med i kontingent.

Vel mødt.
      p.b.v.

 Jim Voss.
  formand.

Generalforsamling
i Boldklubben FREM
Julius Andersensvej 7. 2450 Kbh. SV.
Der indkaldes herved til generalforsamling jf. vedtægternes § 12.

Tirsdag den 29. januar 2008. kl. 19.00
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De 2 første af i alt 4 kunstgræsbaner 
er nu på tegnebrættet og forventes at 
kunne tages i brug i efteråret 2008. 

Vandkulturhus sendes i nyt udbud, og 
forventes klar medio 2011.

Lokalplanforslag er under udarbejdelse 
og forventes fremlagt ultimo 2008, med 
forventet vedtagelse sommeren 2009.

I klubbladet nr. 1/07 der udkom i april 
skrev vi bl.a.:
Klubbladet vil i de kommende 3 år følge 
beslutningsprocessen i det vi fremover vil 
kalde ”Projekt Valby Idrætspark”. Det er 
udvalgene i ”Kultur og Fritid”, ”Teknik og 
Miljø” og i ”Økonomi”, der skal forberede 
det endelige oplæg for politikerne i Kø-
benhavns Borgerrepræsentation. Under-
vejs vil brugerne få indfl ydelse gennem 
Valby Lokalråd og brugerbestyrelsen for 
Valby Idrætspark. Vi vil også følge de be-
slutninger som bestyrelsen i Boldklubben 
FREM træffer i denne periode.
På indkaldt møde med brugerbestyrel-
sen for Valby Idrætspark den 11. decem-
ber 2007, vil forvaltningen, udover oven-
nævnte informationer og justeringer af 
tidsplanen, informere om den fortsatte 
udvikling af området, herunder hvordan 
forvaltningen vil prøve at skabe ”små 
succeser” som f.eks. anlæg af yderligere 
2 kunststofbaner  mv. inden helhedspla-
nen er endelig vedtaget. jck

Sidste nyt fra
”Projekt Valby Idrætspark”

Placeringen kan du se på vedlagte skitse.

Status medio april 2007 – Tidsplan:               Ny status

2007 Forbedringer af FREMs nuværende klubhus  2008
 (toiletter – omklædningsrum – vinduer)
 Anlæg af 2 kunststofbaner 2008
 Drøftelser om placering af FREMs nye klubhus 2007/2008
2008 Vedtagelse af ny lokalplan for hele området 2009
2010 Anlæg af nyt Vandkulturhus 2011
2011 Nye boliger – 1. etape 2010!
 Nyt klubhus for Boldklubben FREM   2010!
2012 Nye boliger – 2. etape 2013
2014 Nye boliger – 3. etape 2014
2015 Nye boliger – 4. etape 2015
2016 Nyt Superligastadion med plads til 10.000 tilskuere 2020?
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“Hørt på Sidelinien”:

“  Og det er ikke engang løgn!”Det var på vej ud af stadion lige efter AB-kampen, hvor FREM havde hevet en velfortjent sejr iland på 2-1. Selv om vi havde domineret kampen, var vi nok lidt heldige i overtiden, hvor AB lidt tvivlsomt fi k annulleret et mål for offside – og AB-spillerne rasede forståeligt.
Det samme gjorde AB’s tilhængere på vej ud, og de nærmest skreg til nogle FREM-supportere: ”Det er en skan-dale det her. I har garanteret bestukket dommeren”.

Det rammende svar kom omgående fra de glade FREM’ere.: ”Umuligt, vi har ikke en krone i kassen”! 

”

Morten Hamm årets spiller
Årets FREM-spiller 2007 blev den spil-
lende assistenttræner, Morten Hamm.
Den tidligere Hvidovre- og Viborg-spil-
ler er 33 år og begyndte i Boldklubben 
Frem som højre back i juli 2003. I dag en 
central spiller i FREMs midterforsvar.
Morten står foreløbig noteret for 125 
kampe for FREM.
Om kåringen af Morten Hamm som 
årets spiller, siger cheftræner Anders 
Theil.
”Morten har spillet stabilt igennem hele 
2007. Samtidig er han en spiller, der tager 
ansvar både på og uden for banen, og så 
har han lavet fem vigtige mål for os her i 
efteråret.

 Nyt fra 1. holdet

Året i billeder



1313



14



15

Bag kulissen –  af Steen Meisner Bjerre  

KAMPANTAL I ALT OG MÅL EFTERÅRET 2007
Navn

Kampe
I alt

Mål
i alt

Mål
Turnering

Mål
Pokal

Mål Efterår 07

Tim Ilsø 245 29 3 3

Jørgen Nielsen 138

Morten Hamm 125 6 5 5

Thomas Krause 94 9 1 1

Nabil Aslam 91 1

Dion Knudsen 82 6 1 1

Wassim El Banna 66 29 1 1

Mikael Simonsen 55 4

Nicolaj Mikkelsen 40

Christian Brøndum 40 5 1 1

Tommy Olsen 39 17 5 5

Dalibor Gotovac 39

Martin Jürgensen 38 2 1 1

Aske Krohn 27 1 1 1

Atli Danielsen 26 2 1 1

Frank Palka Jensen 17

Adda Djeziri 13 1

Fosu Boateng 12 5 5 5

Emil B. Christensen 12 2

Emil Sørensen 10

Jimmi Klitland 6

Mike Hansen 4

Iddi Alkhag 3

Martin Jørgensen 2

I alt 25 0 25

Morten Hamm’s mål scoret i straffesparkskonkurrencen i pokalkampen mod Ølstykke er ikke medtaget i ovennævnte statistik.

STATISTIK OMKRING 1. HOLDET EFTERÅRET 2007
DEBUTANTER:
Følgende 5 spillere fi k debut på førsteholdet i efteråret 2007.
5. august ude mod Næstved: Fosu Boateng.
9. september i Valby mod AB: Mike Hansen.
7. oktober i Valby mod FC Fredericia: Jimmi Klitland.
14. oktober ude mod SønderjyskE: Martin Jørgensen.
28. oktober i Valby mod Køge: Iddi Alkhag. 

ANFØRER: 
Morten Hamm var anfører i 8 kampe. Wassim El Banna og Dion Knudsen i 4 kampe. Morten Hamm overtog bindet i Kolding 
kampen den 23. september, hvor Dion Knudsen udgik i det 61. minut.

TILSKUERE:
De 15 turneringskampe blev overværet af i alt 24.142. Det vil sige 1.609 i gennemsnit pr. kamp.
I 2006 22.963 (1.531)   I 2005 20.811 (1.387)   I 2004 19.450 (1.297)   I 2003 107.077 (5.354)*   
I 2002 17.555 (1.170) * 20 kampe i Superligaen.
Valby    9.265  (1.158)   2006   9.009  (1.502)   2005   11.678 (1.460)   2004   11.709 (1.464)
Udebane  14.877  (2.125)   2006 13.954  (1.550)  do.         9.133 (1.305)   do.        7.741 (1.106)

Den bedst besøgte kamp var den 4. november ude mod Vejle, hvor 6.868 tilskuere så FREM tabe med 3-1. Kun 391 tilskuere 
overværede kampen den 1. september i Aarhus, hvor FREM vandt med 3-0 over Aarhus Fremad.
Pokalkampen i Valby mod Ølstykke blev overværet af 518 tilskuere.
NB! Du kan læse referaterne fra FREMs kampe på klubbens hjemmeside: www.bkfrem.dk
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Et fl ot efterår i 
 seniorafdelingen!

blevet til en andenplads. Vi spillede en 
meget stor kamp mod rækkens fører-
hold, Hvidovre og vandt 2 – 1, og så var 
tonen slået an. På Bornholm vandt vi 
1 – 0, og turen hjem syntes derfor ikke 
så lang! Nu fulgte nogle kedelige skader 
og problemer med at stille det stærkeste 
hold, og fl ere kampe endte uafgjort, 
således mod B. 93, B. 1908 og Dragør. 
Mod Sundby kæmpede vi os til en 3-2 
sejr, og så fulgte slaget mod GVI. Efter 
en pragtkamp i øsende regnvejr vandt 

2. senior 
spillede 
mange 
fl otte 
kampe i 
efteråret 
og sluttede 
sæsonen 
som nr. 
fi re. Med 
lidt held 
var det 

vi 3-1, og i kampen mod Brønshøj blev 
hvepsene sendt hjem med et nederlag 
på 4-1. Nu ventede B. 1903. En sejr var 
nødvendig for at nå 2. pladsen, men B. 
1903 vandt 1-0. Vi var ganske enkelt ikke 
skarpe nok på dagen. Sidste kamp var 
mod Fremad Valby, og her var der kun 
æren at spille for. Vi sluttede sæsonen af 
med en 3-0 sejr.
Tak til spillerne, til trænerne Ole og 
Steen, til folkene bag holdet og til Martin 
Jeppesen, som trådte til i nødens stund.
3. senior, som spiller i serie 2, opnåede 
en placering som nr. 7 med 28 point og 
en målscore på 40-45.  Stor tak til Chri-
stian P. Antonsen, som overtog styringen 
i august og til Alex Grønsund for en fi n 
indsats.
I serie 4 opnåede 4. senior en placering 
som nr. 8, med en målscore på 54-58. 
Godt gået af pastor, Jonas Hennild. Tak 
til Alex Grønsund for indsatsen! 
I turneringens sidste fase trak vi 5. senior 
efter manglende tilslutning.
7MH-holdene er blevet meget populære, 
og vi får stadig tilgang til disse hold. An-
ders Mayland lagde hårdt ud efter foråret 
med at rykke op i række et. Her spillede 
man ni kampe, vandt otte og tabte kun 
en enkelt. Målscoren blev så fi n som 
43-26 og en fi n førsteplads. Tillykke med 
indsatsen og det fi ne sammenhold på 
holdet og oprykningen til7MH-mester.
7MH-holdet under ledelse af Daniel Kiss 
missede et par kampe og sluttede på en 
12. plads, med en score på 17-26.  Kom 
godt igen!!
Under ledelse af Chris Ravn spillede 
7MH2- holdet sig til en 12. plads, med 
kun en sejr og en målscore på 18-62.  
Kom igen, Chris!
Anders Friis arbejdede hårdt med 
7MH2-holdet, men bestræbelserne rakte 
kun til en 12. plads og en målscore på 
15-42. Kom stærkt igen! 
Undervejs måtte vi trække et 7-mands-
hold under ledelse af Zett Wûntz.
OB-afdelingen præsterede nogle fanta-
stiske resultater. Old Boys sluttede som 
nr. et, med en målscore på 70-26 og 44 
point. Godt gået Anders Balslev.
7M Masters sluttede også på førsteplad-

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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sen, med en målscore på 54-13 og 21 
point. Holdet tabte således kun en enkelt 
kamp. Godt arbejde, Lassen.
Masters under ledelse af Brian Juul slut-
tede på en førsteplads med 34 point og 
en målscore på 27-15. Kampene i denne 
række er med og mod alle de gamle divi-
sionshold. Så fl ot klaret BJ
SuperMarsters under ledelse af Cecil 
Nielsen kørte sæsonen igennem uden et 
eneste nederlag. 44 point og en målscore 
på 73-7 taler sit eget sprog. Godkendt 
CN!!
Således sluttede efterårssæsonen for vore 
mange hold. Tak for indsatsen til alle, 
glædelig jul og godt nytår!!

Niels Birkelyng
Seniorformand

Et FREMragende år for de gamle drenge 
i F.O.B. (FREM’s Old Boys) afdeling. 4 
hold tilmeldt og alle 4 en topplacering, 
bedre kan det ikke være.
Old Boys måtte vente på en afgørelse til 
sidste spilledag, men så var den hjemme. 
Old Boys vandt rækken på bedre mål-
score fantastiske 70 scorede mål og kun 
26 imod, et rigtigt fl ot resultat. 

Masters havde sikret sig mesterskabet 
i den sidste kamp mod KB på udebane 
med en sejr på 1  0 og kunne dermed 
holde AB og KB bag sig. 26  15 blev 
målscoren, så der skal jo ikke så meget til 
bare forsvaret er godt.
Supermasters sad tungt på førstepladsen 
fra kamp 1. Uden at nedgøre modstan-
dernes styrke, så skal bolden jo i mål og 

det lykkedes ikke mindre end 73 gange, 
mens modstanderne scorede ærgerlige 7 
gange på 4 forskellige målmænd.
Et 7 mands Mastershold blev etableret i 
foråret, meningen var, at de der nor-
malt ikke spillede 11 mands bold kunne 
komme i manegen igen og spille om 
point. De første tre kampe blev tabt, så 
der blev søgt hjælp af lidt yngre årgange 
og FREM endte på en 2  plads kun 1 
point fra oprykning. Vi satsede så i 2  
halvdel på den oprykning og med kun 1 
nederlag i de 8 kampe og en målscore på 
54  13 lykkedes det og vi er oppe i næste 
række. Næste sæson starter et O-65 hold, 
det bliver spændende og sjovt at være 
med til.
Nu er det jo ikke kun spillerne på banen 
der skaber succesen. Uden holdleder 
nul hold og FREM er så heldige at have 
nogen ganske fortrinlige af slagsen. Cecil 
Anders Balslev  Brian Juhl  Jan Lassen.. 
Disse herrer laver et fremragende stykke 
arbejde. Skaffer spillere, sørger for rent 
tøj o.s.v. Det er ikke nogen let opgave og 
de kan ikke takkes nok. Også proviant-
forvalteren Mogens skal have en stor tak.
Berit, Jørgen, Alice og de øvrige medar-
bejdere og hjælpere fra Berit’s Foderstue 
(min betegnelse) fortjener en STOR tak 
for deres altid smilende, imødekom-
mende måde at være på og naturligvis 
for deres FREMragende mad.
Men en tak til ALLE for dette FREMRA-
GENDE år.

Jørgen Oldenburg

Old Boys nr. 1  -Masters nr. 1 

- Supermasters nr. 1 - 7 Mands Masters nr. 1

Trævarefabrikkernes Udsalg - Vesterbrogade 99 - København V. - Telefon 33 21 04 28

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

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

99 - København V. - Telefon 33 21 04 28

Trævarefabrikkernes
UDSALG
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Sæsonen i ungdoms-
afdelingen rundes af

Frank, Tommy, Leif og Timo.
3. holdet (95-96) som også spillede 
9-mands fodbold endte midt i rækken 
efter en turbulent tid, hvor Jakob måtte 
overtage både 3. og 4. holdet.
4. holdet spillede 7-mands fodbold og 
havde stor sportslig succes med endnu 
en topplacering.
Endnu engang er det tydeligt, at det 
er glæden ved spillet, der driver vores 
talentfulde drenge.
Optimismen er intakt, og med bl.a. Kern 
Jensen som ny 1. holdstræner, Tommy 
som holdleder, Per, Ole og Jens for 2. 
holdet og Finn for 3. står vi godt i den 
kommende sæson.  

Drengeafdelingen: Vi har haft et rigtigt 
fl ot efterår i drengeafdelingen. 
Som jeg skrev i sidste nummer havde 1. 
holdet nu chancen for at vise, at det var 
en fejl, at de ikke kom med i elite øst. 
På forhånd var det forventet, at B 93 og 
Tårnby ville give os kamp til stregen. 
Men jeg skal love for, at de tog chancen, 
ni kampe, otte sejre og én uafgjort, sejre 
også over nummer to og tre, som netop 
blev B 93 og Tårnby, mens den uafgjorte 

kamp var mod Skjold. Godt arbejde af 
alle på og omkring holdet. Holdet er af 
klubbladet udnævnt til årets hold. Til-
lykke med det.
2. drenge og Karim bliver ved med at 
fortsætte den positive udvikling, hvilket 
også resulterede i en 2. plads i deres 
række. De fi k i efteråret revance overfor 
fl ere modstandere.
Det tegner godt til den nye sæson. Ny 1. 
holdstræner er Alex Rehrmann og på 2. 
holdet fortsætter Karim. Ejgil sørger igen 
for vasketøjet. Her siger vi  på 3. hol-
det god dag i drengeafdelingen til Lars 
Christensen.
 
Juniorafdelingen: Alle tre hold i ju-
niorafdelingen sluttede foråret af med 
oprykning, så vi var godt klar over at 
efterårsturneringen ville blive svær.
I den landsdækkende 1. division havde 
vi den blandede fornøjelse at spille seks 
kampe i træk uafgjort, fl ere gange var vi 
foran, men heldet var ikke rigtigt med 
os. At et par meget tætte opgør vender 
til slut til et nederlag gør at vi ender som 
nummer otte med 7 point for 7 uaf-
gjorte kampe. Der er trods det sportslige 
resultat meget positivt at tage med for 
Kim, Sune, Jette og drengene, som aldrig 
opgav at spille positivt fodbold og foku-
serede på udviklingen.
Her fortsætter Sune som cheftræner, 
mens Kim overtager ynglinge, mens 
Michael bliver ny holdleder for junior-
holdet. Det glæder os meget, at I vil 
fortsætte på nye poster i klubben.
2. junior rykkede op i 3. division og 
måtte sande, at der er forskel på mester-
række og divisionerne. Med sejr over KB 
og Amager og uafgjort mod topholdet 
Greve, var det nu et acceptabelt efterår. 
Et efterår der giver hår på brystet til den 
nye sæson. Axel, Morten og Martin er 
trænere igen næste år. I kan roligt sige til 
jeres drenge at sæsonen er godkendt.
3. junior fortsatte ufortrødent i U16 DR 
2 med at vinde denne række også. Hekla 
og B 1903 på 2. og 3. pladsen havde dog 
samme pointtal. Drengene, Ronnie og 
Remi må siges at have fået det maksimale 
ud af mulighederne.

Lilleputafdelingen: Vi har i efteråret haft 
fi re lilleputhold, et rent årgang 95, et rent 
årgang 96 og to blandede hold. 
1. holdet (årg. 95) kom i den absolut 
stærkeste KBU pulje i efteråret, så det var 
med forventningerne om nogle meget 
svære kampe, at vi tog hul på turne-
ringen. På forhånd så KB, Hvidovre og 
Skovshoved lidt skræmmende ud, vi 
havde tabt til dem alle tre i foråret.
Drengene, René og René ville det imid-
lertid anderledes, i løbet af efteråret 
vandt vi bl.a. over både Hvidovre og 
Skovshoved i nogle utroligt spændende 
kampe.
Der føres ikke registrering af resultater i 
lilleput, men vi hører da, hvordan det går 
for andre hold også. Så et skud er:
Den fl otte indsats betyder, at vi ender i 
top fi re ud af 10 hold, hvilket må siges at 
være meget fl ot i dette selskab. En speciel 
tak til René T, som næste sæson fl ytter til 
miniputafdelingen.
2. holdet (årg. 96) fi k også et forrygende 
efterår, skuden blev vendt. Sejrene kom 
som holdet blev bedre og bedre sam-
mentømret, vi gætter også her på en top 
fi re placering. Flot arbejde af drengene, 

Johnny Hansen
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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

Vi er kede af, at I ikke ønsker at fortsætte 
omkring holdet, men glæder os til, at vi 
sammen kan fi nde nye udfordringer til 
jer.
Vi må sige, at vi har nogle meget lovende 
hold i afdelingen, der bliver spændende 
at følge til foråret.

Ynglingeafdelingen: 1. ynglinge spillede 
i efteråret i 2. division og var til det sidste 
med i kampen om at vinde rækken, men 
måtte i de sidste kampe se sig passeret af 
Næstved og Næsby, så vi sluttede på 3. 
pladsen. En lidt dårlig afslutning, hvor vi 
blandt andet tabte til ovennævnte gjorde 
udfaldet.
Nævnes skal også, at vi igen kvalifi cerede 
os til pokalfi nalen, hvor vi dog måtte give 
op overfor ligaholdet Hvidovre.
En tak til Per, Bo With og Bo Christen-
sen, der alle er stoppet omkring holdet. 
En særlig tak til Bo Chr., der efter mange 
år som holdleder for holdet blev ”head-
huntet” til 1. senior i efteråret. Også 
tak til Tom Jæger, som med kort varsel 
sprang til og overtog holdledertjansen 
sæsonen ud. Jeg tror vi får et rigtigt godt 
hold.
Ny cheftræner bliver Kim med Nick som 
assistent og Jette som holdleder.
I mesterrækken kæmpede 2. ynglinge 
(traditionen tro, kan man sige) med om 
1. pladsen i rækken til det sidste, vi måtte 
dog efter en hæsblæsende afslutning lade 
os nøje med en 3. plads. Vi skal endda 
se deres resultater i lyset af, at det næste 
udelukkende har været 1. årsynglinge, 
som har været omkring holdet. Det 
betyder, at Carsten, Johnny og Erling til 
foråret kan stille med stort set samme 
drenge. Man må sige at I har gjort det 
godt. Dejligt at I alle kører videre næste 
sæson, der er styr på tingene.

Tak til alle involverede for jeres enorme 
frivillige arbejde.

Næste års indplacering af vore elite-
hold: Både 1. junior og 1. ynglinge er 
blevet placeret i divisionen under DBU, 
medens 1. drenge er placeret i KBUs 
Mesterrække. 

Jeg ønsker alle en god og spændende 
forårssæson. 
En rigtig glædelig jul og et godt nytår 
herfra.

Med sportslig hilsen
Johnny Hansen

Ungdomsformand

Stjerne
Støvsuger

Køgevej 94, 2630 Taastrup
43 71 05 51

Hvidovrevej 130, 2650 Hvidovre
36 75 17 91
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Årets talenthold
– 1. Drenge
Starten. Da jeg for et år siden indkaldte 
til første træning for årgangene 93-94, 
som skulle udgøre FREMs 1. drenge, var 
det en meget blandet fl ok der mødte op. 
Fra mit gamle 1. drenge var der kun 3 fra 
årgang 93 tilbage, to spillere var skiftet til 
henholdsvis Hvidovre og KB og yderli-
gere én var stoppet. Derfor var det ikke 
med de største resultatmæssige forvent-
ninger vi indledte året. 

Status lige nu. Her 1 år efter kan man 
så se tilbage på et år, som er gået langt 
udover alle forventninger resultatmæs-
sigt, men vigtigst af alt, har vi igennem 
de sidste 12 måneder styrket stammerne 

på de to årgange, så vi i dag har kunnet 
sende 10 årgang 93 op til 1. junior og har 
10 årgang 94 klar til at udgøre stammen 
på 1. drenge i 2008. De fl otte tal hænger 
sammen med en rigtig god udvikling 
hos drengene, samt en god tilgang af 
spillere udefra der tilsammen har skabt 
en talentmasse FREM kan være meget 
stolte af.

Forløbet. Året igennem har der været 
nok af oplevelser for drengene, vi star-
tede med en social tur til Tarup Paarup, 
hvor vi for en gang skyld havde et hold 
med fremme i semifi nalerne. Turen gav 
os desuden en masse socialt og var en 

god måde at få rystet truppen sammen 
på. Fra starten af januar, havde truppen 
fået tilgang af 6 spillere udefra samt 5 
spillere fra 2. holdet, der var planlagt 10 
træningskampe heriblandt to i Malmø 
samt en tur til Tønder i påsken. Der var i 
perioden januar til april en god frem-
gang at spore, drengene viste månederne 
igennem god indstilling til træning. 
Holdet kom til at stå bedre og bedre på 
banen i kamp. 

I påsken var vi en tur i Tønder hvor det 
blev til en fl ot 2. plads i en turnering 
med 7 kampe og meget fl ot spil. Finalen 
blev tabt til Præstø som vi ellers tidligere 



21

på året havde slået i en tæt trænings-
kamp. 

I foråret var 1. drenge igen placeret i 
drenge mesterrække, her blev det de små 
marginaler der afgjorde at man ikke kom 
med i det fi ne selskab i elite øst. Det blev 
til 4 sejre, 3 uafgjorte og 3 nederlag. Spe-
cielt 1-1 kampen mod KB som på dette 
tidspunkt havde maksimum point er en 
kamp de fl este drenge vil huske tilbage 
på med stolthed. 

Sommeropstarten blev brugt på en tur 
til Vildbjerg Cup, hvor man havde en 
fi nalesejr fra året før at forsvare. Efter 
3 svære puljekampe hvor vi dog gjorde 

rent bord, var vi klar til kvartfi nalen, 
den blev vundet og semifi nalen ligeså. 
I fi nalen ventede Vejle, som klarede 0-0 
mod os. Vi havde dog tilkæmpet os fl est 
hjørnespark i kampen, hvilket medførte 
den samlede sejr, der dog var fuldt for-
tjent efter spil og chancer. En rigtig dejlig 
måde at gå ind til efterårsturneringen på, 
nu hvor det ikke lykkedes at kvalifi cere 
os til elite øst.
 
I efterårssæsonen var målsætningen at 
ende i top 3 i mesterrækken, vi havde 
efter sommerferien fået tilgang af 4 
spillere, alle årgang 94, som gav trup-
pen den bredde vi før havde manglet. På 
imponerende vis, blev efterårets første 6 
kampe vundet. Her var det specielt sej-
ren ude over Tårnby, der vil blive husket, 
et hold vi tidligere i sæsonen havde tabt 
til 2 gange. Herefter blev det 1 uafgjort 
og en sejr mere før fi nalekampen mod 
B93. Kampen mod B93 var afgørelsen på 
mesterrækken, begge hold kunne inden 
dagens kamp vinde rækken, vi kunne 
dog nøjes med uafgjort. Kampen blev 
dog afgjort på 5 minutter hvor vi scorede 
to hurtige mål, herefter blev sejren stille 
og roligt kørt hjem, til glæde for spillere, 
trænere og de mange fremmødte tilsku-
ere. En herlig måde at afslutte sæsonen 

på, og en god måde for mig som træner 
at give holdet videre på, nu hvor jeg ikke 
skulle være træner længere. 

Fremtiden. I dag sidder man tilbage 
med en god fornemmelse for fremtiden, 
vi har i de to årgange en række talenter 
der med den rette træning og indstilling, 
kan drive det langt, i hvert fald bliver det 
spændende at følge drengene i 2008 hvor 
de vil stå overfor en masse nye udfor-
dringer.

Jannik Nielsen

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

Øverst fra ventre:
Henrik, Mehmet, Jannik, Mathias,
Rahman, Simon, Patrick,
Sebastian, Frederik, Mikkel

Nederst fra venstre:
Mike, Rasmus, Emin, Mathias D, 
Anton, Søndergaard, Mervan, Sylle

Støt vore

annoncører 

og sponsorer.... 

med dine

indkøb

De støtter os....
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Nyt fra Børneafdelingen
Som altid har der været fuld fart på i bør-
neafdelingen. Alle hold som har ønsket 
det, har deltaget i KBUs børneturnering 
her i efteråret. Når jeg skriver sådan er 
det fordi, der har været et enkelt årgang 
2002 hold som ikke har ønsket at deltage 
i turneringen og det er med den begrun-
delse at de var forholdsvis nystartede.
Børnerækkerne spiller uden resultat-
indberetning, men alligevel har vi da et 
vågent øje med hvordan det går, da vi jo 
stadig deler pokaler ud til de hold som 
bliver rækkevindere.

Efteråret er gået således:
97-1 (1. miniput) endte på en 3. plads i 
turneringen, derudover har de deltaget i 
Mc Donalds Cup, Pinse Cup i B1921 og 
til Kerteminde Cup.

97-2 (2. miniput) sluttede på en 2. plads 
her i efteråret, et hold som fungerer 
bedre og bedre sammen.

98-1 (3. miniput) blev nr. 2 i 98 rækken, 
hvor man spiller 5 mands og række-
vindere i 97 B-rækken hvor man spiller 
7 mands. Holdet har de sidste par år 
deltaget i 97 rækken og det er alene på 
den baggrund, at det er et meget stærkt 
årgang 98 hold vi har her, og at de efter 
de nye holdninger og handlinger blev 
fanget lidt imellem 5 og 7 mands bolden. 
Derudover har holdet også vundet 
Nørrehalne Cup og det blev gjort i ret 
suveræn stil – 8 kampe og en målscore 
på 62-2! I oktober vandt de, de uoffi cielle 
nordiske mesterskaber i Helsinki – 6 
kampe og en målscore på 29-1! Læs mere 
om dette andetsteds i dette blad.

98-2 (4. miniput) endte i 98 rækken med 
en midterplacering, hvorimod de vandt 
97 C rækken med lutter sejre. De har 
også deltaget i Pinse Cup i B1921 og i 
Kerteminde Cup.

99-1 (1. microput) vandt rækken i efter-
året også et af de hold der bliver bedre og 
bedre for hver gang.

99-2 (2. microput) placerede sig midt i 
rækken, nogle herlige drenge der bare 
kløer på.

(3. microput) blev også suveræne ræk-
kevindere, endnu et hold der bare kører 
derudaf.

(4. microput) sluttede midt i rækken. 

(5. microput) har spillet stævneform, det 
vil sige man spiller 2 kampe på samme 
dag. Og her blev det til 2 vundne, 1 uaf-
gjort og 3 tabte.

(6. microput) har ligeledes spillet 
stævneform og der har jeg ikke fået alle 
resultater hjem, men drengene har fået 
lov og spille og det er jo det vigtigste.

Poder 02-1 dette efterår var deres første 
deltagelse i en turnering som også blev 
spillet som stævneform. Det gik over al 
forventning med kun 2 tabte kampe.

Poder 02-2 de deltog ikke turneringen.

Poder 03 havde ikke mulighed for at 
deltage i en turnering, men de har med 
nogle få undtagelser trænet hver tirsdag, 
siden den 10. april (også i sommerfe-
rien). De har deltaget i et enkelt stævne,
hvor det blev til lutter nederlag, men 
hvad betyder det, når man får en medalje 
med hjem ☺

Som man kan se ovenfor er der fuld gang 
i børneafdelingen og den 11. januar 2008 
byder vi velkommen til yderligere 10 nye 
små fodboldspillere, som er født i årgang 
2003 og 2004.

Sportslig hilsen
Moni Heinze

Børneformand

Gratis Visa/dankort

Gratis betaling af 
regninger via Netbank

Overfør gratis til anden 
dansk bank via Netbank

Du er velkommen – tilmeld dig via
Netbank eller kom ind og hør mere.

Tilmeld dig en
gratis hverdag

Gratis adgang til 
Netbank

– få kontoudskrifter, BS-oversigter
og mails via Netbank

Enghave Afdeling
Enghave Plads 4
3378 3398
nordea.dk
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Helsinki – 100 års Jubilæums-
turnering 2007 – for Årgang 98
FREM98 deltog i uge 40 i en stor interna-
tional turnering, med deltagelse af hold 
fra Sverige, Norge, Ukraine samt de 
baltiske lande. 

Drengene samt trænere/ledere blev 
indlogeret på det gamle Olympiske Sta-
dion, som blev bygget i forbindelse med 
afholdelse af de Olympiske Lege i 1952. 
Omgivelserne omkring stadion var af 
højeste karat, hvor et utal af medhjæl-
pere gjorde sit til, at turneringen blev en 
kanon oplevelse. De dejlige kunststofba-
ner inspirerede til teknisk fodboldspil, 
hvilket drengene forstod at udnytte 
optimalt. 

Spillet fl ød fremragende fra start og de 
tre indledende kampe blev alle vundet 
i suveræn stil. Med en målscore på 23-0 
var drengene klar til kvartfi nalen. Her 
ventede det bedste fi nske hold (HPS) 
men også denne kamp styrede drengene 
fra første fl øjt. En stensikker sejr på 3-0 
betød en semifi naleplads, hvor det klart 
bedste svenske hold ventede (Brom-
mapojkarna). Modstandene fra Sverige 
har ikke mindre end 24 hold i årgang 
98, hvilket betyder et spillermateriale 
på ikke færre end ca. 250 drenge, hvoraf 
de 10 ypperligste var udvalgt til netop 
denne turnering. Det blev en af de bedste 
og mest seværdige kampe der endnu er 

spillet af to hold fra årgang 98. Fremmer-
ne sad meget tungt på modstanderne 
gennem hele kampen og det var derfor 
meget misvisende at måltavlen viste 1-1 
efter sidste fl øjt. 
Heldigvis havde drengene nerver af stål 
og vandt den efterfølgende straffesparks-
konkurrence, hvilket betød at de var klar 
til fi nalen mod svenske Djurgårdens IF.
Finalen blev vundet med 2-0, hvilket 
betød at drengene yderst fortjent kunne 
lade sig hylde som vindere af turnerin-
gen (det uoffi cielle nordiske mester-
skab). 

 Rene Kaysen

Fra venstre mod højre: Holdleder Bo Hansen - Nikolaj Kjeldgaard - Tobias Jensen - Martin Frese - Jonas Reinel - Thomas Kalving - Frederik Lund - 

Cheftræner Rene Kaysen - Træner Per Mundt. Nederst: Mads Olsen - Jacob Sørensen - Martin Frandsen - Deniz Karaca 
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Ungdomsafslutningen 2007

Fredag den 23. november 2007 blev den 
årlige afslutningsfest for ungdomsafde-
lingen afholdt på
Ellebjerg Skole. 

Som formand for forældreforeningen 
startede Moni med at byde velkommen, 
Aulaen var fyldt til bristepunktet med 
spændte spillere, forældre og bedstefor-
ældre. Moni fi k fortalt lidt om børne-
afdelingens travle hverdag, hvor der pt. 
er 142 spillere = 14 hold i alderen 3 – 10 
år, 18 trænere og 7 holdledere. Alle de 
frivillige fi k en stor tak, for uden deres 
formidable indsats hver dag ville det 
være umuligt at drive en så stor børne-
afdeling. Derefter gik ungdomsformand 
Johnny Hansen på talerstolen og fortalte 
lidt om økonomi og ansættelsen af vores 
talentudviklingskonsulent.
Så var det tid til overrækkelse af præmier 
til årets spillere, fi ghtere og rækkevindere.

Hele 5 hold i børneafdelingen var blevet 
rækkevindere, så der var nok af pokaler 
at dele ud: følgende hold var på podiet 
– 2000-1, 1999-1, 1998-1, 1998-2 og 
1997-2. 

Efter præmieoverrækkelsen for børne-
afdelingen havde forældreforeningen 

sørget for underholdning til børnene, vi 
fi k besøg af tryllekunstneren Happy Ei-
nar som underholdt ca. 45 min. Vi håber 
at alle synes om det nye initiativ med lidt 
underholdning ☺

Efter en kort pause var det så lilleput, 
drenge, junior og ynglinges tur til at få 
overrakt pokaler, men inden da gik Moni 
igen på talerstolen for at uddele foræl-

dreforeningens ”pokal” til årets træner 
og i år var valget faldet på René Trausen, 
som i sæsonen der er gået, var træner for 
1. lilleput. 

Derefter gik Johnny Hansen på talersto-
len, hvor han fortalte lidt om resultater 
i rækkerne og året der er gået. I ung-
domsafdelingen uddelte Johnny desuden 
rækkevinderpokaler til 1. drenge samt 3. 
junior.
Årets sekundatræner blev Karim Bader, 
2. drenge, mens årets elitetræner 2007 
blev Kim Bergquist, 1. junior.
Se den samlede liste over samtlige af årets 
spillere og fi ghtere i hele ungdomsafde-
lingen andetsteds i bladet.

I sidste halvdel af arrangementet var der 
desværre ikke ret mange fra de ældste 
årgange, der var mødt op, man kunne 
godt have ønsket sig at fl ere af spillerne 
og måske også forældrene på sådan en 
dag ville bakke op om arrangementet. 
Vi vil til næste år overveje, hvordan vi 
kan gøre det mere interessant for alle al-
dersklasser. måske ved en opdeling over 
to dage, så der er bedre mulighed for at 
fange alles interesse.

Tak til alle trænere og ledere som hjalp 
med at sætte borde og stole op samt at få 
ryddet det hele væk igen.

Sportslig hilsen
Moni Heinze og Johnny Hansen
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OVERSIGT OVER ÅRETS SPILLERE OG FIGHTERE 2007

HOLD ÅRETS SPILLER ÅRETS FIGHTER

ÅRGANG 2002 (7. MICROPUT)

ÅRGANG 2001 – 2 (6. MICROPUT) Nicholas Glintvad

ÅRGANG 2001 – 1 (5. MICROPUT) Bror Bjørnskov

ÅRGANG 2000 – 2 (4. MICROPUT) Aske Bonato

ÅRGANG 2000 – 1 (3. MICROPUT) Rasmus Møller Victor Pern-Roesen

ÅRGANG 1999 – 2 (2. MICROPUT) Simon Emil Bonato

ÅRGANG 1999 – 1  (1. MICROPUT) Simon Jones Simon Sørensen

ÅRGANG 1998 – 3 (5. MINIPUT) Kasper Sørensen

ÅRGANG 1998 – 2 (4. MINIPUT) Frederik Bengtsson

ÅRGANG 1998 – 1 (3. MINIPUT) Martin Sønder Frese

ÅRGANG 1997 – 2 (2. MINIPUT) Mikkel Deis

ÅRGANG 1997 – 1 (1. MINIPUT) Mathias Huynh Nicholas Løvbom Bech

4. LILLEPUT

3. LILLEPUT Malthe H. Nielsen

2. LILLEPUT Philip Ljungstrøm

1. LILLEPUT Rasmus W. Johansson Jonas Bredahl Jensen

3. DRENGE

2. DRENGE Michael Hansen

1. DRENGE Sebastian Seeger Hansen Mehmet Kurnaz

3. JUNIOR Ali Kamyabi Icmail Türkoglu

2. JUNIOR Yasin Karakava Carl Steinmetz

1. JUNIOR Jetmir Aslani Charlie Jensen

2. YNGLINGE Zishan Bazai ----

1. YNGLINGE
Årets Fremmer 
Martin Andersen 

Paulis fi ghter 
Casper Hester Hansen           

Paulis Talent 
Frederik Fallesen

Ynglingepokalen
Mikkel Lunde Andersson
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1. SENIOR, VIASAT SPORT DIV.

KLUB K V U T SCORE P

1. VEJLE 15 12 2 1 47-17 38

2. SØNDERJYSKE 15 9 5 1 33-17 32

3. SILKEBORG 15 7 8 0 32-17 29

4. HERFØLGE 15 7 4 4 27-23 25

5. FREDERICIA 15 7 3 5 23-13 24

6. KØGE 15 7 2 6 23-27 23

7. AB 15 5 5 5 19-22 20

8. KOLDING 15 5 4 6 27-24 19

9. LFA 15 5 4 6 16-18 19

10. FREM 15 6 0 9 25-29 18

11. HIK 15 5 3 7 18-30 18

12. NÆSTVED 15 4 4 7 20-24 16

13. AARHUS FR. 15 4 3 8 11-22 15

14 SKIVE 15 3 4 8 18-28 13

15. HVIDOVRE 15 3 3 9 11-22 12

16. ØLSTYKKE 15 2 4 9 14-31 10

Træner Anders Theil, Morten Hamm, Morten Swan

2. SENIOR, KS HERRER

KLUB K V U T SCORE P

1. HVIDOVRE 26 20 2 4 69-28 62

2. B 1903 26 16 6 4 60-31 54

3. GVI 26 16 4 6 70-35 52

4. FREM 26 14 8 4 48-31 50

5. BRØNSHØJ 26 14 3 9 83-63 45

6. SKOVSHOVED 26 9 8 9 32-33 35

7. VLI 26 9 7 10 40-45 34

8. SUNDBY 26 8 9 9 49-59 33

9. DRAGØR 26 8 6 12 58-68 30

10. B 93 26 8 5 13 49-59 29

11. HASLE 26 8 3 15 51-71 27

12.FREM.VALBY 26 6 7 13 38-52 25

13. B 1908 26 5 7 14 43-68 22

14. IF FØROYAR 26 2 3 21 42-89 9

Træner Ole Rasmussen/Steen Ryborg

1. DAMESENIOR, KS

KLUB K V U T SCORE P

1. SKJOLD 11 10 1 0 46-11 31

2. HVIDOVRE 11 9 1 1 46-6 28

3. FB 11 7 2 2 44-22 23

4. RØDOVRE 11 5 4 2 41-18 19

5. BRØNSHØJ 11 5 3 3 34-24 18

6. DAMSØ 11 4 3 4 24-29 15

7. GVI 11 4 1 6 35-32 13

8. FREM 11 3 0 8 27-39 9

9. KFUM 11 2 2 7 24-42 8

10. FØROYAR 11 2 1 8 19-60 7

11. NYHAVN 11 2 1 8 24-72 7

12. UNION 11 3 1 7 17-26 10

Træner Jacob Dornfeldt (UNION UDGÅET)

1. YNGLINGE, U 18 2. DIVISION

KLUB K V U T SCORE P

1. NÆSTVED 14 9 3 2 41-18 30

2. NÆSBY 14 9 1 4 36-24 28

3. FREM 14 8 2 4 34-28 26

4. ROSKILDE 14 5 6 3 32-21 21

5.BORNHOLM 14 6 3 5 40-39 21

6.HØRSH.USSERØD 14 4 2 8 23-31 14

7. KØGE 14 4 2 8 21-35 14

8. HIK 14 1 1 12 13-44 4

Træner Per Clausen/Bo With

1. JUNIOR, U 16 1. DIVISION

KLUB K V U T SCORE P

1. VEJLE 14 9 3 2 27-9 30

2. B 1913 14 9 1 4 27-18 28

3. NORDSJÆLLAND 14 7 5 2 33-14 26

4. KOLDING 14 6 2 6 30-28 20

5. B 93 14 5 4 2 27-30 19

6. SILKEBORG 14 5 2 7 30-29 17

7. THISTED 14 2 2 10 14-44 8

8. FREM 14 0 7 7 12-28 7

Træner Kim Bergquist/Sune Jensen

1. DRENGE, MESTERRÆKKEN 

KLUB K V U T SCORE P

1. FREM 9 8 1 0 32-8 25

2. B 93 9 7 0 2 33-14 21

3. TÅRNBY 9 6 0 3 32-14 18

4. LFA 9 5 1 3 29-18 16

5. HIK 9 5 0 4 24-26 15

6. AB 70 9 4 0 5 25-33 12

7. SKJOLD 9 2 4 3 18-21 10

8. BORNHOLM 9 3 0 6 17-20 9

9. FREMAD A 9 1 1 7 13-46 4

10. SKOVSHOVED 9 0 1 8 6-29 1

Træner Jannik Nielsen/Michael Pedersen

STILLINGER, UDVALGTE HOLD, NOVEMBER 2007
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Yderligere stillinger for 
 resultatregistrerede hold:
U21, PULJE 5

3. Frem 4 1 2 1 6 - 3 5

3. SENIOR, S. 2, PULJE 6
7. Bk. Frem 22 9 1 12 40 - 45 28

Træner Peter Appleton/Christian Antonsen

4. SENIOR, S. 4, PULJE 14
8. Bk. Frem 22 8 3 11 54 - 58 27

Træner Alex Grønsund/Saqib Hussein

7-MANDS 1, PULJE 152E
8. Bk. Frem 22 8 3 11 54 - 58 27

7-MANDS 1, PULJE 151E
8. Bk. Frem 2 7 1 1 5 17 - 26 4 !

7-MANDS 2, PULJE 156E
12. Bk. Frem 3 11 1 1 9 15 - 42 4 !

7-MANDS 2, PULJE 153E
12. Bk. Frem 5 11 1 0 10 18 - 62 3 !

OLD BOYS 2, PULJE 32
1. Bk. Frem 20 14 2 4 70 - 26 44

Træner Anders Balslev

MASTER 1, PULJE 50
1. Bk. Frem 16 10 4 2 27 - 15 34

Træner Brian Juul

7-MANDS MASTER 2
1. Bk. Frem 8 7 0 1 54 - 13 21

Træner Jan Lassen

SUPERMASTER 2
1. Bk. Frem 16 14 2 0 73 - 7 44

Træner Kjeld Cecil Nielsen

2. YNGLINGE U 18 DRENGE, MESTERRÆKKEN
3. Bk. Frem 2 9 6 1 2 34 - 23 19

Træner Carsten Jallov/Johnny Krüger

2. JUNIOR U 16 DRENGE, 3. DIVISION
5. Bk. Frem 10 2 1 7 6 - 30 7

Træner Axel Høegh-Poulsen/Morten Pløger/Martin Ørnø

3. JUNIOR, U 16 DRENGE 2
1. Bk. Frem 3 10 7 0 3 44 - 28 21

Træner Ronnie Offenbach/Remi Offenbach

2. DRENGE, U 14 DRENGE 4
2. Bk. Frem 2 9 6 1 2 36 - 10 19

Træner Karim Bader
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Portræt af
Ole ”Jyde”
 Christians
En knoldesparker med sans for økonom
Boldklubben FREM igennem 30 år.

Født i Århus og allerede som barn med-
lem af AIA. Derfra gik turen til Valby og 
indmeldelse i Boldklubben FREM i 1951. 
Han blev hurtigt klar over at fodbold-
karriere nok ikke var ham, men under 
Poul Tolstrups kyndige ledelse nød han 
tilværelsen på klubbens 5-6. lilleput og 
stod godt i vejen, når modstanderne kom 
stormende.
Her 57 år efter er stilen på banen ikke 
ændret, og han står stadig godt i vejen 
som sidste bastion, når torsdagsholdene 
stiller op til den ugentlige fi ght om ære 
og værdighed.

Cricket. Nu er livet andet end fodbold, 
og med 2 arme blev Ole ”Jyde” fascineret 
af cricketspillet, måske lidt ved en tilfæl-
dighed. Han blev spurgt, om han ikke 
kunne tage med 1. holdet til Hjørring 
som reserve, og når han nu var med, om 
han så ikke også kunne klare regnskabs-
føringen under kampen., uden at kende 
hverken regler eller spil sprang han til.
Turen derop foregik dengang med 
Ålborg-båden, og da de lagde fra kaj og 
vinkede farvel til København, stod sidste 
mand tilbage på havnefronten, han 
nåede ikke båden, så Ole kom også til at 
spille. Cricketspillet fangede ham, og det 
blev til den nuværende klubrekord med 
307 spillende 1. holds kampe for Frem. 
I dag er han stadig med på klubbens 
old-boys hold og ikke nok med det, som 
præsident for ”Dansk XL (forty) Cricket 
Club” rejser han verden rundt og spiller 
cricket. Det er bl.a. blevet til ture til Kina 
og Barbados.

Det med tal og regnskabsføring har væ-
ret en stor del af hans fritids- og arbejds-
liv. Som forsikringskonsulent i Baltica og 

fra 1990 som selvstændig forsikringsråd-
giver har han lært at regne den ud.
Som formand for Boldklubben FREMs 
støtteforening drev han sammen med 
mange andre gode ildsjæle Bankospil og 
Bingo for at skaffe midler til en næsten 
umættelig ”fugleunge” – Boldklubben 
FREM. Fra 1980 til omkring 1993 knok-
lede han, men måtte sige stop da det ikke 
længere var nemt at tjene penge på Bingo 
og Banko.
I mellemtiden var han blevet admini-
strator for FREMs Hjælpefond og føl 
under Valdemar Røjkammer. Han tog 
mere og mere over, og da han i 1993 var 
ude at rejse, lå der på hotellet en besked 
om, at han skulle ringe hjem til klub-
ben. Konkursen var næsten en realitet, 
men fondens penge kunne måske redde 
klubben. Her måtte han også sige stop. 
Hverken vedtægter eller moral holdt til 
at bruge fondens opsparede midler for 
at undgå den truende konkurs – det gav 
dønninger – men han stod fast sammen 
med andre, og mange vil i dag sikkert 
takke for det. Fondens pengetank  rum-
mer nu næsten 1 million kroner, og 
forhåbentlig kan den være et godt aktiv 
for Boldklubben FREMs fremtid.

At FREMs Hjælpefond af mange kan 
opfattes som ”Ole Jydes fond” er forstå-
eligt og bliver forstærket, når man spør-
ger ham om hvilken nytte den gør for 
FREMs liv i dag, ungdomsafdelingen har 
fået midler til en massagebriks, og så har 
”jeg” givet klubben fyrre tusinde kroner, 
som vil fremgå af klubbens kommende 
regnskab. Jo, han forvalter midlerne, 
som var det hans egen pengepung, men 
lægger ikke skjul på, at han gerne så at 
fondens bestyrelse spillede en mere aktiv 

rolle, både når det gælder investerings-
strategi og at medvirke til, at få fl ere mid-
ler tilført, så fondens grundkapital øges.
I dag får fonden omkring seks tusinde 
kroner årligt fra en trofast skare af med-
lemmer, og det er altså de midler, der 
ved en fornuftig anbringelse har bragt 
formuen til det, den er i dag.

Historisk arkiv. Fra den ene ide til den 
anden, da Dansk Cricketforbund i 1994 
udgav en glimrende bog ”Historien om 
cricket i Danmark” fyldte Boldklubben 
Frem kun halvanden side, og det gav Ole 
ideen til at begynde det research- og ind-
samlingsarbejde, der i dag har resulteret 
i, at en gruppe af ihærdige sjæle arbejder 
med historisk arkiv.
Bestyrelsesprotokoller, breve, billeder, 
medlemsblade alt i et syndigt rod var 
udgangspunktet, da arbejdet startede, 
og diskussionerne har været livlige, når 
man skulle beslutte struktur og informa-
tionsniveau for arbejdet.
For at sikre dokumenterne for eftertiden 
har man journaliseret en del og placeret 
dem hos Københavns stadsarkiv. Der er 
de tilgængelige for alle interesserede.
Hvad angår den del af gruppens arbejde 
som er umiddelbart tilgængelig, kan 
man via hjemmesiden www.bkfrem.dk 
klikke ind på ”Historisk arkiv” (eller 
direkte på www.bkfremarkiv.dk) og fi nde 
mange interessante oplysninger om 
medlemmer, store resultater og begiven-
heder i klubbens historie.
Arbejdet er langtfra slut, og Ole håber 
at den viden, der i dag ligger under 
”Historisk arkiv”, kan kombineres med 
det store arbejde, som Steen Bjerre har i 
gang, hvor der især er fokus på 1. holdets 
resultater og de spillere, der gennem  
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Papirvarer
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Karl Nielsens Boghandel
v/ Anne-Grethe Nielsen
Toftegårds Alle 41-43

2500 Valby

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

årene har præget spillet i toppen af dansk 
fodbold.

Ved FREMs 100 års jubilæum i 1986 fi k 
Ole ”Jyde” klubbens guldnål og pryder 
dermed væggen i FREMs klubhus sam-
men med mange andre ledere og person-
ligheder gennem tiderne. Det er over 20 
år siden, og han er stadig i fuld gang med 
at trække i trådene, gerne i kulissen, som 
han selv udtrykker det. Det var også Ole, 
der på den sidste generalforsamling fi k 
sat skub på etableringen af et struktur-
udvalg, hvis rapport du kan læse andet 
sted i bladet.

Vi er tæt på jul, så en ønskeliste har han 
også:
For cricketafdelingen håber han, at 
en ny ildsjæl og en stor pose penge kan 
betyde en ny opblomstring.
For Hjælpefonden glæder han sig til 
samarbejdet med Lars Larsen og ser 
gerne at fondens bestyrelse spiller en 
mere aktiv rolle.
For historisk arkiv drømmer han om 
mere plads og håber, at bestyrelsen vil 
placere infostanderen mere centralt end i 
dag, hvor den står næsten skjult bag spil-
lemaskinerne.
Hvad angår strukturudvalgets rapport 
håber han, at den kan danne baggrund 
for en diskussion på et seminar eller 
lignende, hvor man over en weekend kan 
inddrage de mange nøglepersoner, der 
interesserer sig for klubbens fremtid.

En ”ung” mand på 66 år, frivillig leder 
gennem en lang årrække, stædig som 
pokker og altid klar til at give en hånd, 
når der kaldes – portræt af Ole ”Jyde” 
Christiansen. jck.
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 Nyt fra Historisk arkiv

Kunstneren bag FREM’s
legendariske kampplakat er fundet
Den 31/7 2007 modtog undertegnede en glædelig mail fra 
Jørgen Gjøg. 
Han havde set FREMs efterlysning af plakatkunstneren på 
TV-Focus, hvor Allan Mylius Thomsen, efter programmet 
”Drengene fra 50’erne”, fortalte lidt om plakaten, og samtidig 
udlovede en dusør på en fl aske rødvin til den person, der kunne 
løse plakatens gåde.

Det kunne tidligere Litograf Jørgen Gjøg ved Berlingske Ti-
dende og han vidste også, hvor plakaten fi ndes. Den originale 
plakat kan forevises på Kunstindustrimuseet i Bredgade, hvor 
der desværre kun fi ndes det ene eksemplar. Kunstnerens navn 
er Sven Brasch og han var i første halvdel af det 20ende århund-
rede den førende plakatkunster herhjemme. Tegnede bl.a. ’Ka-
meliedamen’, ’Fy og Bi’ samt en række plakater for Zoologisk 
Have. Han tegnede altså også den originale Fremmer plakat 
’Målmanden’ i 1937. Sven Brasch spillede i Frem som dreng. 

Arne L. Nielsen

Hvad var de rigtige navne på
 sidste nummers holdbillede?
Navnene var: Robert Skibsted, Henrik Jacobsen, Rene Poulsen 
og Allan Jensen. Den glade vinder var: Rene Kaysen

Efterlysning – Hvem var manden?
Historisk arkiv har i sin gennemgang af klubbens mange doku-
menter fundet et brev fra en fru L. Pauli Hansen.
Brevet er dateret, Søborg den 13.11.55 og stilet til Gunnar ”Nu” 
Hansen. Brevet er del af en korrespondance med den davæ-
rende redaktør og i brevet takker hun for hans store hjælpsom-
hed med at skaffe oplysninger til, som hun skriver ”en gammel 
kone, der lever i mindet om sin afdøde mand”,
I brevet refereres til nogle billeder der er fremsendt til da-
værende kontormand i Boldklubben Frem, Hr. Svane, og da 
brevet også er fundet i Frems gemmer formoder historisk arkiv 
at manden har relationer til FREM, men vi skal langt tilbage i 
tiden.
Hun skriver bl.a. om sin mand:
”Han var en kærlig far for vore 4 børn, hans sorg var dog at 
hans eneste søn ikke blev fodboldspiller, han havde ikke de 
egenskaber, dog har han (sønnen) alle sin fars andre gode egen-
skaber, er prokurist og har været i sit fi rma i 23 år”.
”Hans sangstemme har glædet mange, da han blev syg og kom 
på hospitalet sang han for de andre syge”.
”Han var på mange måder en dygtig og pålidelig mand, i 22 år 
var han rejsende montør hos ”Smit og Mygind”. Arbejdede sine 
sidste 4 år som smed på Tuborg”.
”Jeg har i de 31 år fra min mand døde levet i minderne om 
ham”.
Brevet til Gunnar ”Nu” slutter med en stor tak for al hans elsk-
værdighed og kærkomne breve.
Så nu er spørgsmålet: Hvem var manden?
Historisk arkiv udlover en fl aske rødvin til den, der først kan 
komme med det afgørende spor.

Støt vore

annoncører 

og sponsorer.... 

med dine

indkøb

De støtter os....
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Det stod i Klubbladet for 50, 25 og 10 år siden...

1957:
”Andespillet i det ny Folkets Hus lørdag den 9. februar, blev den helt store succes for FOBs bestyrelse. Alle billetter var udsolgt før 
selve dagen. Det var en fornøjelse at se, at mange af vore unge spillere var mødt op for at få en festlig aften sammen med os ældre, 
og de blev ikke snydt. Der blev solgt mange plader, og spillene gik rask fra hånden og mange ”åh, næh og ih” og ”jeg mangler kun 
en brik” lød aftenen igennem. Mange var lige ved at vinde nogle af de eftertragtede gevinster. Skuffelserne blev taget med rigtigt 
fremmerhumør. Man fandt sig godt til rette i disse nymoderne lokaler, og efter andespillene svingede man sig til et virkeligt godt 
orkester. Alle, der ikke var med, har grund til at ærgre sig. Det var en aften, FOB havde glæde af at have arrangeret. Det forlyder, at 
bestyrelsen allerede har sikret sig en større sal samme sted den 1. februar 1958, og det glæder vi os alle sammen allerede til”. b.n.
”I den meget smukke og idylliske Høsterkøb kirke i Nordsjælland ringer klokkerne til bryllup den 23. februar. Det er vor gode 
klubkammerat Henning Diemar, der denne dag indgår ægteskab med frk. Grete Gabrielsen. Vi ønsker vort unge brudepar 
hjertelig held og lykke i tiden fremover, og ønsker den unge fru Diemar velkommen som FREM-kone”.
På årets generalforsamling havde bestyrelsen fremlagt forslag til kontingentforhøjelse og forslag til bemyndigelse til at 
anvende en del af banefondens midler til etablering af en grusbane med lysanlæg. Begge emner gav anledning til en hed 
debat på generalforsamlingen, en del mente at medlemmerne ville melde sig ud hvis man forhøjede kontingenterne, og 
hvad angår en ny grusbane var enkelte meget skeptiske omkring afl edte driftsomkostninger for klubben. Begge forslag 
blev dog vedtaget med bred majoritet. Tiden for den årlige bridgeturnering om klubbens mesterskab for par nærmer sig. 
Turneringen foregår som sædvanligt i klubbens lokaler og begynder tirsdag den 26. november kl. 1900 præcis, og fortsæt-
ter de følgende 7 tirsdage til samme tid undtagen den 24. og 31. december. Sideløbende med mesterskabet spilles også en 
handicapturnering, hvor alle har en chance for at vinde en smuk præmie. Handicappet sættes efter et par spilleaftener.

1982:
På årets generalforsamling går Sven Petersen af som formand. Preben Christiansen vælges som hans efterfølger og 
bebuder at nu skal der styr på klubbens økonomi. Under overskriften ”Formanden har ordet” skriver Preben bl.a.: ”Det 
blev en yderst stille generalforsamling – måske for stille – som sikkert kun vil blive husket for, at klubbens formand Sven 
Petersen trådte tilbage efter eget ønske..  Samme år indstiftes en vandrepokal, som får navnet ”Sven Petersens Ærespo-
kal”. Under overskriften ”Orientering fra bestyrelsen” kan man bl.a. læse:  ”I løbet af efteråret 1982 vil der på foranled-
ning af Røjkammers Hjælpefond blive opstillet et større billard i ungdomskælderen, som dog stadig vil være åbent 
for ungdomsafdelingen i den normale udstrækning”.  ”Vi har forespurgt Københavns Idrætspark om muligheden for 
at få anlagt en tennisbane til brug for FREMs medlemmer. Vi har modtaget det svar, at det sikkert kunne lade sig gøre, 
såfremt vi selv betalte såvel udgifter til at anlægge banen som til at vedligeholde denne. Bestyrelsen har ment, at der i 
øjeblikket ikke er basis for denne ekstra udgift”. Men fodtennis der var der mulighed for og FOBs medlemmer lå ikke 
stille i sommerpausen, men benyttede lejligheden til en fodtennisturnering med overvældende tilslutning og med fi ne 
præmier til det vindende hold: Arne Nielsen, Erik Knudsen og Ove Christensen. Under overskriften ”Sommerfest” 
stod der bl.a. følgende: ”Traditionen tro – afholdt forældreforeningen og ungdomsafdelingen sommerfest, lørdag efter 
forårssæsonen sluttede.  Festudvalget havde virkelig gjort et godt arbejde, efter nogle sange og det mest imponerende 
lotteri der er set i mange år, var der frit slag og gæsterne kunne hygge sig som det nu passede dem bedst. Mange 
benyttede lejligheden til en swing om til tonerne fra Hammond-orglet.
Alt efter kondition trak folk sig tilbage på forskellige tider af natten.

1997:
På årets generalforsamling modtog Thorkild Andersen, Sven Petersens Ærespokal for sit mangeårige 
arbejde i klubben.  Under formandens beretning kunne man konstatere at klubben havde nået en 
egenkapital på Kr. 200.000. Det har vi kun opnået fordi alle led i klubben har medvirket og haft for-
ståelse for, at selv om vi har sportslige ambitioner, så skal økonomien også hænge sammen. Videre 
kan man læse under beretningen at bestyrelsen efter generalforsamlingen vil ansøge om at blive 
godkendt som kontraktspillerklub. Ikke fordi vi vil skrive kontrakter her og nu, men så er vi 
i stand til at gå i gang, når det er nødvendigt. Dette initiativ håber vi på generalforsamlings 
tilslutning til. Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer, ligesom regnskab 
og budget for 1997 blev vedtaget uden kommentarer.  

Fastelavn igen igen!
Endnu engang afholdt Frems forældreforening fastelavnsfest i klubbens 
lokaler og i lighed med de øvrige år var der boller og kakao 
til de mange fremmødte og festligt udklædte børn. Ekstra 
glædeligt var det at arrangementet i år tiltræk en række nye 
medlemmer, hvis forældre benyttede lejligheden til at melde 
sig ind i forældreforeningen.

Om generalforsamling og det sociale liv
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Steen A fyldte 60 år den 10.oktober og 
holdt fl ot reception på FREM.

Steen og Viggo (god ven der fi k Steen til FREM)

Birgit og Cecil fejrede guldbryllup den 
12. oktober på FREM med god mad og 
fadøl

Guldbryllup parret – Tillykke

FOB fest
den 19. oktober
Over 60 glade deltagere nød stemning, 
”Hit med sangen” i ny Brian Juul opsæt-
ning, god mad, Lotteri og dans til langt 
ud på natten. Tak til arrangørerne for en 
dejlig fest.

Støtte til Congo
I juni måned fi k vi en henvendelse fra en 
forælder (Neil Jones) i microputafde-
lingen. Han spurgte om vi havde noget 
spillertøj, som vi ikke længere anvendte. 
Han arbejder i UNICEF og skulle i 
løbet af sommeren til Congo, hvor de 
godt kunne bruge afl agt fodboldtøj. I 
Congo spilles der meget fodbold ikke 
mindst på gaderne, men når man aftaler 
kampe er der ingen der har spillertøj, 
så derfor dette spørgsmål om evt. afl agt 
tøj. Materialemanden Bjarne Nielsen og 
undertegnede benyttede dette spørgsmål 
til at få ryddet op og vi fi k samlet en pæn 
stor kasse tøj sammen, som indeholdt 

træningsdragter og spillertøj (Beltona). 
Med et stort smil på læben og den store 
kasse i favnen takkede Neil for tøjet og 
han forsikrede os om, at han nok skulle 
sørge for at det blev delt korrekt ud og at 
der nok skulle blive taget et billede. Vel 
hjemme igen kom Neil med billede og 
historien om, hvor stor en glæde tøjet 
havde bragt. De fl este af dem der havde 
fået en Frem trøje var så stolte, at de 

 Sket siden sidst!

mødte op i den på deres arbejde næste 
dag for at vise den frem.

En lille solstrålehistorie fra den virkelige 
verden, og vi har lovet Neil at vi nok 
skal gemme det afl agte Fremmertøj som 
måtte komme og at vi helt sikkert igen 
gerne støtter sådan et formål.
Moni Heinze

”Interview” med Jørgen Molsing, 
 Malaga, Spanien
”Jeg tilbringer det meste af min tid ved 
Spaniens Solkyst i nærheden af Malaga, 
men klubbladet må jeg have. Derfor 
rejser jet til Danmark 3 gange om året, i 
april, i august og i december hvor jeg kan 
afhente bladet på klubbens kontor”

”Interview” med Kim Tell, Gran Ca-
naria, Spanien
“Når gamle venner besøger mig, har de 

altid en lille gave med i form af sidste 
nummer af klubbladet – så sparer vi 
portoen”

Frems klubblad læses fl ittigt
 – også uden for  landets grænser
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Per Torp Henriksen
in memoriam
I august måned 2007 døde Per Torp Henriksen 77 år gammel.

Per var en fortrinlig og ikke mindst farverig målmand, der kunne 

fi nde på de mest fi nurlige ting til stor jubel for publikum.

Jeg mindes en kamp på Idrætsparken, hvor der et godt stykke uden 

for straffesparksfeltet blev skudt på mål. Per kunne med sit glim-

rende boldøje se at bolden ville gå over hans mål, så han løb om bag 

målet og greb bolden der! Om der blev jublet – det er ikke ordet.

Per spillede 168 kampe på 1. holdet samt 14 A-landskampe. I 1955 

blev Per udtaget til Europaholdet som i Belfast slog England med 

4-1.

En stor og dygtig målmand, en farverig person – i Frems historie er 

ikke mere.

Æret være Per Torp Henriksens minde.

 Ib Henriksen

Hans Christian Colberg
in memoriam
Hans Christian Colberg blev født 1921 i Klemensker på Bornholm 

og døde i september måned 2007.

Hans spillede 151 kampe på 1. holdet samt 4 A-landskampe, inden 

han blev professionel i Italien hvor han fra 1950-53 spillede for 

klubben Lucchese.

Hans var den første bornholmer der kom på landsholdet og han 

var med i den landsholdstrup, der vandt bronze ved olympiaden i 

London 1948.

Hans var et meget sympatisk menneske, yderst vellidt af alle.

Endnu et stort navn i Frems historie er ikke mere.

Æret være Hans Christian Colbergs minde.

Ib Henriksen

Poul Leo Sørensen
in memoriam
Poul Leo Sørensen, Gl. Køgelandevej 235 G er afgået ved døden den 

18.10.07 i en alder af 80 år.

Han havde været medlem af Boldklubben Frem siden 14.04.39. 

Æret være hans minde.

Jim Voss

 Mindeord

Læserbrev med roser til redaktionen 
”Igennem fl ere år har jeg været misun-
delig på min tennisklubs medlemsblad 
(KB), men det er slut nu, og derfor skal 
der lyde en stor tak til vor redaktør for 
et helt igennem fl ot medlemsblad, som 
han har fået op at stå.
Et fl ot layout, et alsidigt indhold, et 
blad man vender tilbage til og med 

glæde lader ligge fremme, så også andre 
kan få lejlighed til at se, at også her kan 
FREM være med..
Jeg har også forstået at klubben ikke 
har råd til at sende bladet ud, og 
foreslår derfor at vi der har vores gang 
i klubben, meddeler kontoret, at vi selv 
afhenter bladet her, så er de penge da 
sparede, men er dette ikke administra-

tivt muligt, må klubben ofre det det 
koster, for sådant et medlemsblad skal 
ud til alle medlemmer. Ja, faktisk burde 
det sendes ud anbefalet så vi er helt 
sikre på at det lander på alle medlem-
mer/forældres bord.”  

Bjarne Christiansen

Juleafslutning - 
»Torsdagsholdet« 
den 6. december
2007

Årets Six-a-side vindere: Børge, Steven, Tage, 

Jørn, Bjørn og Don Årets »Torsdagsmand«: Jørn Damgaard



34

Dec. 2007: Hvad skal der ske:
20. Møde i Kultur- og Fritidsudvalg 

- Vandkulturhus i Valby Idræts-
park

21. Café Frem har lukket, juleferien 
begynder   

Januar 2008 Hvad skal der ske:
03. Café Frem åbner igen 
09. Bestyrelsesmøde kl. 17.30
12. + 13. Stævne for de mindste i Valby-

hallen
15. Planlægningsmøde kl. 19.00

Senior
16.  Bestyrelsesmøde kl. 17.30
17. Afdelingsledermøde kl. 17.00, 

ungdom
23. Bestyrelsesmøde kl. 17.30
29. Generalforsamling kl. 19.00

Februar 2008 Hvad skal der ske:
13. Afdelingsledermøde kl. 17.00, 

ungdom
26. FOBs Generalforsamling Kl. 

18.45

Marts 2008 Hvad skal der ske:
03. Nålefest i Frems klubhus kl. 

18.30
12. Afdelingsledermøde kl. 17.00, 

ungdom
20. Frem-SønderjyskE (1.division)
24. LFA-Frem (1.division)
30. Skive-Frem (1.division)

April 2008 Hvad skal der ske:
06. Frem-Næstved (1.division)
13. Ølstykke-Frem (1.division)
20. Frem-Hvidovre (1.division)
27. Silkeborg-Frem (1.division)

 Kalender for perioden 21/12.07 -30/04.08

Nye afsnit af
”Københavnerglimt”

med Allan Mylius Thomsen 
på Kanal København

- ude på DVD.

Se www.focus-tv.dk

Med venlig hilsen
Allan Mylius Thomsen

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

Mail: mylius@12more.dk

Allan Mylius Thomsen, som mange 
kender fra ”Københavnerglimt” på Kanal 
København, hvor han fortæller histo-
rier om pladser og stræder i det gamle 
København. Han er nu også annoncør i 
klubbladet.

Bladets udsendte mødtes en stille 
formiddag med AMT, på et lille listigt 
sted, for at høre hans egen historie om 
Boldklubben FREM.

Hvorfor FREM?
Min moder ville have fred om søndagen, 
og da min fader, der var tillidsmand på 
B&W, samtidig var Fremmer tog han 
mig med ind i Idrætsparken, hvor der 
kunne være mellem 25-30.000 tilskuere 
for at se FREM mod f.eks. KB. Således 
startede min interesse for FREM. Da 
jeg var omkring 9 år gammel fl yttede 
familien fra Nørrebro ud på Amager, og 
jeg blev ”skabsfremmer”.
Han har tidligere optrådt i Morgen-TV, 

Portræt af
Allan Mylius Thomsen

hvor han har fortalt om diverse øltyper. 
Her har han bl.a. optrådt i sin FREM 
trøje. Som 42årig blev han optaget på 
Filmskolen, samtidig med at BK Frem 
A/S gik konkurs og blev tvangsnedrykket 
til Danmarksserien.
For 10 år siden optrådte AMT i ”spon-
sorloungen”, og han gav straks sit hono-
rar til AS. Samtidigt blev han medlem i 
Boldklubben Frem.

Han har aldrig selv spillet fodbold, men 
er god på lægterne. Har i stedet løbet 
en hel del. Han ser FREM så meget som 
muligt, men han er meget ophængt med 
rundvisninger og meget andet. Han 
mener at Boldklubben Frem har en god 
fremtid, en sjælden indstilling og et so-
cialt sammenhold – det kan ikke gå galt.

Allan Mylius Thomsen slutter med 
denne bemærkning: ”Man kan skifte 
konen ud, man kan skifte politisk parti, 
men aldrig sin fodboldklub”. GSL
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30 år Danaraja Paulsen   11-04-78
40 år Brian Daneland   16-04-68
50 år Allan Friis Petersen  16-04-58
60 år Jørgen Dalgaard Mikkelsen 01-01-48
 Henrik Poulsen   17-02-48
 Tommy René Larsen  06-03-48
 Arne Buhl Petersen  11-03-48
 Claus Chr. Ulf Georg  28-04-48

 Bjarne Blom   30-04-48
70 år Kjeld Erik Jensen   15-02-38
 Jørgen Pedersen   09-03-38
75 år Walther Baunsgaard  02-01-33
 Niels Jørgensen   11-02-33
 Bent Egon Madsen  02-03-33
 Ole Finn Holm   03-04-33

 25 år Jan Lassen   01-02-83
 Bjarne Dannefeldt  19-01-83
40 år Ib Friis Petersen   03-04-68

50 år Henning Chr. Hansen  04-03-58
 Leif Printzlau   02-04-58
 Henning Laursen   11-04-58

     
Vi siger tillykke - Runde dage i perioden 01.01 – 30.04.08

      
Klubjubilæer - i perioden 01.01. – 30.04.08

NÅLESAMMENKOMST i 2008
Reserver allerede nu dagen for nålesammenkomst i 2008. 

Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30.
 mvh. Bestyrelsen.

Klubjubilæer….. i perioden 01.01. – 31.12.07
25 år Steen Andersen 01-02-82

Andreas Borch 01-03-82

Pia Buchart 01-03-82

Erling Ravn 31-03-82

Allan Jensen 01-04-82

Benny Jensen 25-05-82

Finn Pedersen 24-08-82

Hans Waldorf 31-08-82

Kaj Petersen 01-09-82

Bent Jørgensen 01-09-82

Henning Pedersen 08-09-82

John Rasmussen 30-09-82

Mikael Jensen 19-10-82

40 år Leif Sørensen 01-03-67

Kim Eriksen 04-04-67

Per Wind 18-04-67

Preben Hect 01-07-67

Preben J. Larsen 17-08-67

Walther Baunsgaard 06-09-97

Steen Sønderup 06-09-67

50 år Finn Bøje 28-02-57

Preben Christiansen 05-04-57

Jørn F. Jeppesen 17-04-57

Kjeld Erik Jensen 17-04-57

60 år Arne Madsen 10-04-47

Henning Orby 16-04-47

Kjeld Cecil Nielsen 16-05-47

Svend Emil Hansen 07-08-47

70 år Leif Tønnesen 01-01-37

Poul V. Olsen 14-04-37

Blok Christian Petersen, Urtehaven 63 fyldte 80 år den 3. juli 2007
Ved en beklagelig fejl var det ikke med i bladet. Han har været FREM medlem i mange år, og har stadig sin gang
i klubben når han skal ud og se sit barnebarn Simon, som er en talentfuld målmand på vor 1. junior hold. 
Hermed et forsinket tillykke med dagen.
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Strukturudvalgets arbejde er afsluttet. 
Rapporten er præsenteret og afl everet til 
klubbens bestyrelse på et møde den 14. 
november 2007. I denne artikel kan du 
læse om rapportens hovedkonklusioner 
og forventninger til livet i Frem år 2012.

Baggrund
Siden starten af september 2007 har ud-
valget været i gang med arbejdet. Mange 
møder, diskussioner og overvejelser er 
gjort inden de sidste anbefalinger blev 
sat på papir.
Opgaven, som blev givet på dette års 
generalforsamling, var at beskrive mål 
og visioner for Boldklubben Frem i et 
3-5årigt perspektiv.
At beskrive mål og visioner og samtidigt 
vise vejen til at nå dem garanterer os 
ikke en bedre fremtid, hvis vi fortsætter 
med at arbejde som hidtil. Derfor har 
strukturudvalget også måttet vurdere, 
om der i den måde, vi har organiseret os 
på, er tilstrækkelige ledelsesmæssige og 
administrative ressourcer til at løse de 
mange opgaver, der vil være en følge af 
udvalgets anbefalinger.

Mellem de bedste
Helt overordnet satser vi på, at Bold-
klubben Frem skal være mellem de 18 
bedste fodboldklubber i Danmark. Vi 
skal udvikle vore egne talenter og sam-
tidigt bevare vor breddeidræt for både 
drenge og piger. Hvis dette skal lykkedes, 
vil det efter udvalgets mening kræve, at 
der både skal tilføres fl ere ressourcer til 
klubbens ledelse og fl ere ressourcer til 
den løbende drift, samtidigt foreslår vi, 
at sekretariatet udvides fra de nuværende 
18 timer til 37 timers service om ugen.

Ny bestyrelsesstruktur
Hvad angår den øverste ledelse (klub-
bens bestyrelse) foreslår udvalget, at 
en række opgaver løses i en ny ud-
valgsstruktur samtidigt med, at de 
afdelingsformænd, der i dag sidder i 
bestyrelsen, frigøres for bestyrelsesar-
bejdet for at kunne koncentrere deres 
indsats omkring den årlige løbende drift 
i afdelingerne. Det er udvalgets håb, at 

”Strukturudvalgets
rapport til bestyrelsen”

bestyrelsen derigennem vil få overskud 
til et mere langsigtet arbejde. To nye 
bestyrelsesposter foreslås tilført den 
nye bestyrelse i form af én ansvarlig for 
alle sportsaktiviteter og én ansvarlig for 
imagepleje internt og eksternt.

Familien Frem
Samarbejdet med AS skal forstærkes. 
”Vi og de” mentaliteten skal nedbrydes 
– forretning og forening må gå hånd i 
hånd, hvis vore sportslige ambitioner 
skal indfries. Nuværende samarbejdsaf-
tale må revurderes af begge parter og nye 
fælles ”spilleregler” aftales.
Familien Frem har fl ere dimensioner end 
AS og forening. I foreningen er der et 
væld af talentfulde unge samt en anseelig 
mængde gamle, men for aldersgruppen 
midt imellem er det, som om at kurven 
knækker. Tiderne og indførelsen af pro-
fessionel fodbold har ændret betingel-
serne for klubliv og medlemsstabilitet. 
Det mener udvalget, der skal gøres noget 
ved, og en række sociale aktiviteter, der 
forener generationerne, er foreslået 
bestyrelsen.

Elitesatsning
Elitesatsningen skal ske ved at følge 
DBU’s nye linie og søge om licens-
godkendelse, hvor vi i første fase vil 
sikre, at vort U/16 og U/18 hold kan 
kvalifi cere sig til at spille i divisionen 
og senere i ligaen. En forudsætning for 
at vi også vil kunne tiltrække talenter 
udefra.
For at sikre en god overgang mellem 
ungdomstid og seniortilværelse fore-
slår vi, at der etableres et U/20 hold.

Det kontroversielle
Forslagene til bestyrelsen rummer også 
kontroversielle ting udover de orga-
nisatoriske ændringer, som er nævnt. 
Cricketbanen foreslås fl yttet til fordel for 
etablering af en fodboldlegeplads.
Pige/dameafdelingen skønnes at have de 
bedste muligheder for at øge medlems-
tallet gennem en integration af pige/da-
mefodbold i den nuværende ungdoms- 
og seniorafdeling.

Dette er hovedkonklusioner fra udval-
gets rapport om vigtige områder, der skal 
arbejdes med i den kommende 3-5års 
periode. Vi har naturligvis også set på de 
økonomiske konsekvenser.

Økonomi
Foreningens økonomi er sund, og den 
må ikke sættes overstyr, men fl ere midler 
skal til for at kunne gennemføre det 
meste, så mange pengekasser skal åbnes. 
Det vil kræve en stor indsats af ledelsen 
dels ved at skulle fremlægge bæredygtige 
projekter, dels gennem succes i AS, men 
frem for alt ved at Boldklubben Frem 
udadtil som indadtil optræder som en 
attraktiv klub for medlemmer, forældre 
og øvrige omgivelser.

Fremtiden
I Københavns Kommune er der en vilje 
til at støtte os, og udvalget satser på, at de 
planer, som udvalget har lagt frem om 
det nye klubhus og de nye udenomsarea-
ler, vil blive en vigtig del af helheden.
Alt sker hverken i dag eller i morgen, 
men kun det lange seje træk og mange 
hænder, hoveder samt en stor portion 
boldtalent kan bringe os derhen, som vi 
alle drømmer om:  

”Om livet i Boldklubben 
Frem primo 2012”

”Generationsskiftet endte lykkeligt… Den 
ældre generation fra Frems storhedstid i 
40erne og 50erne er lettede. Klubben har 
fået en ny opblomstring. Klubbens første-
hold sprudler af unge talenter. Igen i år er 
vi tæt på oprykning til superligaen. Næste 
år skal det ske.

124 års fødselsdagen blev den sidste fød-
selsdag i det gamle traditionsrige klubhus. 
På selve dagen blev det første spadestik 
til et nyt klubhus taget. Fra klubhusets 
placering, hvor før Kalmarhuset og  da-
mepavillonerne stod, er der nu et smukt 
udsyn over fodboldlegeplads og - baner. 
Det nye klubhus stod klart 1. april 2011 og 
nåede altså at blive færdigt til den offi cielle 
indvielse på Frems 125 års fødselsdag.
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Bestyrelse og udvalg har i 5 år arbejdet 
hårdt for denne udvikling, og resultaterne 
er nu begyndt at vise sig. Et ihærdigt sam-
arbejde med Københavns Kommune har 
ført til beslutning og igangsætning af det 
nye klubhus, hvis fysiske rammer sætter 
helt nye normer for livet i en fodboldklub.

I sportsudvalget har den nye linie tiltruk-
ket dygtige trænere og DBU har med 
puljemidler støttet den licenstrænerord-
ning, som er en forudsætning for klubbens 
talentholds placering i division og liga.

Talentudviklingen har båret frugt og 
tilgangen til klubbens 1. hold fra U/18 
og U/20 holdene har været så tilfredsstil-
lende, at AS økonomien er stabiliseret, og 
regnskaberne har de seneste 3 år vist en 
stigende indtjening. De økonomiske forud-
sætninger for oprykning til superligaen er 
ved at være til stede.

Den største vækst i medlemstallet er sket 
blandt pige/damemedlemmerne, og klub-
bens dameseniorer vandt i år Køben-
havnsserien.

Takket være fl ot arbejde i breddeafde-
lingerne er medlemsfl ugten blandt de 
13-18årige stoppet, og her har især de nye 
sociale tilbud og det helt nye fi tness lokale 
haft afgørende betydning.

I foreningen har sund økonomi i de sidste 
10 år været forudsætningen for, at klub-
bens administrative service til trænere, 
ledere og medlemmer i dag er blandt den 
bedste i KBU regi. Rejser til udlandet for 
klubbens mange hold og fastholdelse af eli-
tearbejdet er sikret gennem en meget aktiv 
hjælpefond, øgede udlodningsmidler, nye 
sponsorater og ekstra tilskud fra Køben-
havns Kommune. De tider hvor bredden 
fi nansierede eliten er slut.

I midten af det store aktivitetsrum står 
infostanderen, hvor der er adgang til rele-
vant information om Boldklubben Frem. 
Hjemmesiden er altid opdateret med 
nyeste information, opslagstavler sikrer 
gæster en god vejledning, og klubbladet 
bidrager sammen med  hjemmesiden til en 
livlig og fornyende debat.

Klubbens generalforsamling er blevet en 
fest og et tilløbsstykke på samme måde, 
som Frems fødselsdag er blevet en som-
merfest af dimensioner. Venskaber og 
”fremmerbryllupper” er igen kommet 
på mode. Ungdomsafslutningen blev i år 
holdt på store VEGA pga. overvældende 
tilslutning – en ny pokal, stiftet af FOB, 
blev for første gang uddelt til årets hold for 
forbilledligt samarbejde mellem ledere, 
spillere og forældre.”
 
NB! Medlemmer, der ønsker at læse rap-
porten i dens fulde ordlyd, kan afhente 
et eksemplar på klubbens kontor eller 
rekvirere rapporten via e-mail. 

Udvalget, som har udarbejdet denne 
rapport, har bestået af: Thorkild Ander-
sen, Moni Heinze, Carsten Jallov, Jørn 
Jeppesen, John Chr. Kassinger, Lars Lar-
sen, Bjarne Nielsen og Thomas Thestrup.

John Chr. Kassinger
Formand for strukturudvalget

Vi drømmer stadig – sikke en udsigt Tegning: Niels Peter Jørgensen
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Næste klubblad 1/08
Næste nummer af FREMs klubblad udkommer 

den 15. april 2008 . Her kan du bl.a. læse: 

Her kan du bl.a. læse:

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

 - Debat om strukturudvalgets forslag  

•  ”Københavns Idrætsefterskole og samarbejdet 

med Boldklubben FREM”

•  ”Forældrene, et vigtigt aktiv for Boldklubben FREM”

•  ”Interview med administrerende direktør i AS”

Årsmøde i
FOB
Tirsdag

den 26. februar 
2008

kl. 19.00 i FREMs 
lokaler.



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.
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Boldklubben FREM
Julius Andersensvej 7
2450 København SV
Tlf. 3617 1317 - Fax 3617 2656
E-mail: bkfrem@email.dk
Hjemmeside: www.bkfrem.dk
 

KONTORETS ÅBNINGSTIDER:
Mandag, Onsdag og Torsdag:  Kl.1300-1600
Tirsdag: Kl. 1400-1800 
Fredag: Kl. 1130-1330
E-mail: kontorbkfrem@email.dk

BESTYRELSE:
Formand: Jim Voss - Tlf. 4056 5191
Kasserer: Thomas Thestrup - Tlf. 2293 4330
Klubhus: Erling Ravn - Tlf. 3254 4151
Seniorafd.: Niels Birkelyng - Tlf. 3258 2036
Ungdomsafd.: Johnny Hansen
- Tlf. 2830 0231
Børneafd.: Moni Heinze - Tlf. 2656 2965
Dameafd.: Bjarne Asboe - Tlf. 2127 5318

AFD.LEDERE I UNGDOMSAFDELINGEN:
Lilleput: Bjarne Nielsen - Tlf. 3616 8119
E-mail: bbmm@nielsen.mail.dk
Drenge: Bent Dithmann - Tlf. 3646 8907
E-mail: dithmann@ofir.dk
Junior: Niels Velton - Tlf. 3645 1077
Ynglinge: Ivan Holm – Tlf. 2041 4243
E-mail: ivan.holm@webspeed.dk

Talentkoordinator:
Jannik Nielsen – Tlf. 2615 9591
E-mail: jnn@balk.dk

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 

Boldklubben 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

ADMINISTRATION OG KONTOR:
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

PRAKTISKE OPLYSNINGER
ADRESSER OG ÅBNINGSTIDER



Materieludlejning
Landsdækkende og lokalt

Landets bredeste sortiment indenfor 

ubemandede bygge- og anlægsmaski-

ner, herunder håndværktøj. 

Du starter i kælderen og slutter på 

kvisten, vi er med hele vejen.

Med et landsdækkende net af afde-

linger kan vi hurtigt skaffe det øn-

skede materiel til enhver opgave. Vi 

foretager løbende vedligeholdelse og 

servicering af alt vores materiel, så 

sikkerheden altid er optimal, ligesom 

vi løbende investerer i det nyeste 

materiel for at holde maskinparken 

ajour. Ramirent udlejer alle former 

for byggepladsmateriel til små og 

store byggepladser. Kunderne mødes 

af dygtige fagfolk, såvel i udlejningen, 

som i vores bagland. 

- lej din løsning!
70 15 22 22

www.ramirent.dk

Aalborg

Risskov 
Hasselager

Herning

Kolding 
Fredericia

Vejle 

Esbjerg
Odense

Svendborg 

Næstved

Ringsted

Helsingør
Hillerød

Greve Roskilde

Værebro 




