
	
	
	
 

      11. marts 2019 
Boldklubben Avarta indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 20. marts 2019 kl. 19:00 i 
pavilionen i Espelunden. 
 
 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Fremlæggelse af beretning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingenter (jf. §4.1) 
6. Valg af bestyrelse (jf. §6) 

 
1. Næstformand, Lisa genopstiler 
2. Kasserer (ulige år for 2 år) Rene genopstiller ikke,  

Christian Bennekow indstilles af bestyrelsen 
3. 3-6 bestyrelsesmedlemmer 

Michael, Marc og Ivan genopstiller  
4. Suppleant, Rene indstilles af bestyrelsen 
5. 2 bilagskontrollanter 
6. 2 bilagskontrollantsuppleanter 

7. Eventuelt 
 

 

Bestyrelsen har ikke ved fristens udløb modtaget nogen forslag til vedtægterne, udover de forslag 
som bestyrelsen selv har.  

 

Mvh 

Bestyrelsen i BK Avarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
Forslag 1: Ændring af §4.1 
Bestyrelsen foreslår ændring af §4.1 således at forfaldsdagene ændres til 1. februar og 1. august 
og at tilmelding til automatisk betaling er et krav (PBS eller automatisk træk fra betalingskort). 
 
Nuværende tekst: 
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Der fastsættes kontingentsatser for følgende: 

1. Senior 
2. Oldboys, Veteran og Superveteran 
3. U11-U19 
4. U6-U10 
5. U4-U5 
6. Passive 
7. Aktive ledere og trænere 

 
Holdkontingent for motionshold 

1. 7-mandshold 
2. 11-mandshold 

 
Kontingent betales 6 måneder forud og forfalder 1. januar og 1. juli. 
Medlemmer, der er mere end 2 måneder i kontingentrestance, kan slettes som medlem. 
Medlemmer, som er udmeldt pga. manglende kontingentbetaling, kan genindmeldes mod betaling 
af det skyldige beløb. 
Bestyrelsen fastsætter betalingsbetingelser og øvrige vilkår for motionshold, der ønsker at betale 
holdkontingent, senest 1 måned før forfaldsdato. 
 
Forslag til ny tekst: 
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Der fastsættes kontingentsatser for følgende: 

1. 2. senior  
2. Øvrig senior  
3. U11-U19 
4. U10-U15 
5. U6-U9 
6. Børnebold 
7. Fodbold Fitness 
8. Passive 
9. Aktive ledere og trænere 

 
Holdkontingent for motionshold 

1. 7-mandshold 
2. 11-mandshold 

 
Kontingent betales 6 måneder forud og forfalder 1. februar og 1. august. 
Kontingent skal være tilmeldt automatisk betaling. 
Medlemmer, der er mere end 2 måneder i kontingentrestance, kan slettes som medlem. 
Medlemmer, som er udmeldt pga. manglende kontingentbetaling, kan genindmeldes mod betaling 



	
	
	
af det skyldige beløb. 
Bestyrelsen fastsætter betalingsbetingelser og øvrige vilkår for motionshold, der ønsker at betale 
holdkontingent, senest 1 måned før forfaldsdato. 
 
Forslag 2: Ændring af §6.2 
Bestyrelsen foreslår ændring af §6.2 således at næstformanden vælges for to år. 
 
Nuværende tekst: 
På valg på generalforsamlingen er (hvor intet andet er noteret gælder valg for 1 år): 
Bestyrelse: 

1. Formand (lige år for 2 år) 
2. Næstformand 
3. Kasserer (ulige år for 2 år) 
4. 3-6 bestyrelsesmedlemmer 

 
Suppleanter: 

5. Suppleant 
 
Bilagskontrollanter: 

6. 2 bilagskontrollanter 
7. 2 bilagskontrollantsuppleanter 

 
Forslag til ny tekst: 
På valg på generalforsamlingen er (hvor intet andet er noteret gælder valg for 1 år): 
Bestyrelse: 

1. Formand (lige år for 2 år) 
2. Næstformand (ulige år for 2 år) 
3. Kasserer (ulige år for 2 år) 
4. 3-6 bestyrelsesmedlemmer 

 
Suppleanter: 

5. Suppleant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	

Bestyrelsens beretning 2018 
 
	
2018 blev et historisk år for Avarta. Kvindelig formand og klubbens første ungdomskontrakt. Året 
startede med, at Kenneth Mumgaard trak sig fra formandsposten. Bestyrelsen konstituerede sig 
med Susanne Birk Thomsen som formand. Årets første opgave var lederkongressen med 
efterfølgende fest. Næste store opgave var en ekstraordinær generalforsamling, ønsket af nogle 
medlemmer og trænere, der ønskede at vælte bestyrelsen/ny formand. Den ekstraordinære 
generalforsamling fandt sted den 31.januar på Rødovregård.  Afstemningens udfald blev, at 
Susanne fortsatte som formand. På den ordinære generalforsamling i marts 2018 blev Susanne 
valgt til formand for 2 år. Der blev valgt 3 nye til bestyrelsen, Rune Christiansen blev valgt til 
næstformand, Marc Møller og Michael Kofoed nyvalgt til hhv bestyrelsesmedlem og som 
suppleant. 
 
Sportsligt: 
I sommerferien valgte 2.seniors trænerteam at flytte til en anden klub. Pludselig stod vi med 5 
spillere, men Marc Brendle og Co tog opgaven med at samle et hold til kampe, bestående af U19-
spillere og 1.seniorspillere. Her må vi sige, at samarbejdet med GE og Peter Benjaminsen i den 
grad fungerede. Her skal også lyde en tak til Bent Hansen for hans utrættelige arbejde med 
2.senior.  
I oktober valgte Belinda at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Belindas plads blev overtaget af 
Michael som sammen med Lisa overtog Belindas opgaver. 
Bestyrelsen valgte i december 2018, at ophøre samarbejdet med Kenneth Mumgaard som 
sportslig ansvarlig og samtidig valgte Rune at trække sig som næstformand. Lisa overtog herefter 
næstformandsposten. 
Også i 2018 har der været fokus på træneruddannelse. Marc Brendle fik sin A-licens, ligesom 
Thomas Junior og Mike Alrik gik i gang med B3-uddannelsen.  
På trænersiden blev der i december indgået aftale med Thomas Junior som træner for 2.senior 
sammen med Saif. Der blev indgået aftale med 2 nye trænere, Bo Frederiksen og Steven Skjold 
som sammen med Emil og Anton skal træne U16 og U17. Desuden blev der indgået aftaler med 
alle trænere fra U16 til 2.senior. Ligeledes indgik vi en aftale med tidligere træner på 1. senior, 
Peter Benjaminsen, som sportschef. Bestyrelsen takker Kim Jensen for det store arbejde med 
træneraftaler. Året sluttede med underskrivelse af klubbens første ungdomskontrakt. 
 
Aktiviteter: 
Der har været mange aktiviteter i løbet af 2018. ”Event” holdt et stort pinsestævne med 120 hold 
og et julestævne med 135 hold. I november og december blev der holdt fælles afslutning for hhv. 
ungdom ældste og ungdom yngste. Traditionen tro, var der i maj besøg fra Avartas norske 
venskabsklub Fjellhamar og i august var vi en tur i det norske. Avarta var i uge 28 vært for DBUs 
fodboldskole.  
Til sidst vil Bestyrelsen gerne takke alle trænere, årgangsledere, holdledere, Café-personale, GE, 
De Grønne og alle de mange andre frivillige for det store arbejde, I hver især udfører i og for 
Avarta. 
 
Årets træner 2018: Thomas Junior Christiansen og Anton Beck 
Årets leder 2018: Anne Johansen 
 
”Året der gik” fra de forskellige hold/årgange: 
 
 
 



	
	
	
Børnebold / U5-U6 – skrevet af Brian Sonne. 
 
Holdet blev overtaget af 2 nye trænere da sæsonen startede igen i august da Christian Puls 
rykkede "op" til U7 med sine drenge. 
Vi havde omkring 35 drenge og piger i månederne på græs med fuld energi og gåpåmod. 
 
Her i løbet af vinteren har vi delt dem i henholdsvis U5 og U6 så der var plads til at kunne have 
dem alle i de små sale på Valhøj skole. 
Her har U5 trænet en gang om ugen og 2 gange om ugen for U6. 
 
Forholdene på Valhøj skole er ikke de bedste med slidte omklædningsrum og manglende mål, så 
vi har oplevet en del frafald af børn, som vi håber kommer igen når vi kommer retur på 
kunstbanerne. 
 

Et stærkt år for Avarta U8 - Af Jesper Larsen-Ledet 

Der er omkring 40 aktive fodboldspillere på Avarta U8, som deltager i træning to gange om ugen i 
foråret, sommeren og efteråret. Om vinteren er der træning en gang om ugen på grusbanen, og 
dette er blevet suppleret med nogle ekstra haltider i Rødovre-hallen.  

Ved sommeren 2018 rykkede holdet op fra U7 til U8. Det betød blandt andet et mærkbart ryk opad 
fra 3-mands til 5-mands bold på stævnerne. Det satte i den grad vores hold på prøve, eller rettere; 
på en stejl indlæringskurve. Men det blev taget med godt humør – og vi er nået dertil, at de blot får 
en position og nogle få ord med på vejen. Sammenspil og samarbejde er blevet løftet ganske 
pænt. 

På det sportslige plan har vi haft to hold tilmeldt DBU stævner, fordelt på niveau B og C. Der har 
været stævner cirka hver anden weekend gennem året – og dertil har vi suppleret med nogle 
ekstra træningspas.  

Det var et stort løft for flere spillere, at de – som U7’ere – fik lov til at deltage i træningspas hos 
Patricks U8’ere. De følte sig meget betydningsfulde, når de trænede med de ”store” drenge.  

Leg og sjov betyder meget for aldersgruppen. I år gennemførte vi en ”fodboldskattejagt” en søndag 
på anlægget, hvor spillerne blev udstyret med et skattekort over Espelunden. Det var muligt at 
finde skatten ved at indsamle brikker fra de forskellige poster. Hver post indbefattede en 
fodboldøvelse, og vi kom rundt om det hele; fra teknik, spark, sammenspil, og en snak om godt 
kammeratskab. Det startede med morgenmad.  

Der har også været flere fællesspisninger i kantinen efter træning. Derudover har vores maskot – 
Holger – været på besøg i alle hjem. Holdet har også fået nye spillerdragter – og de ser godt ud, 
når de er ude og spille.  

5-10 af årgangens spillere var med på DBU fodboldskole i sommeren 2018, som blev afholdt på 
Espelunden.  

Der er to trænere på holdet, Jesper Larsen-Ledet, som også er årgangsleder/administrator, og 
Michael Søborg. Trænertruppen har fået hjælp fra forældre på en bred vifte af opgaver.  



	
	
	
Beretning for 2018 – årgang 2007 (U12) skrevet af Søren Olsen 

På årgang 2007 er vi pt. 23 drenge fordelt på 2 hold, der spiller i henholdsvis A- og B-række. År 
2018 bød på masser af gode fodboldoplevelser for vores drenge, sportsligt såvel som socialt. 
Højdepunkter var bl.a. vores 2-dages træningslejr på Herlufsholm Idrætscenter i april, besøg fra 
vores norske venskabsklub fra Lørenskog i maj, og så selvfølgelig en fantastisk tur til Lørenskog 
sidst i august, som ud over spændende kampe mod nogle af de stærkeste hold i Norge også bød 
på bjørne/ulve-jagt i de norske fjelde.  

Resultatmæssigt har året været en blandet fornøjelse. I forårssæsonen fik A-holdet 14 point i 9 
kampe, hvilket bestemt var godkendt, men B-holdet fik kun 3 point i 9 kampe. Efterårssæsonen 
gav 7 point i 8 kampe til A-holdet, og 6 point i 9 kampe til B-holdet. Dette skal ses i lyset af et forår 
med mange skadede spillere, og en del turbulens i slutningen af forårssæsonen og henover 
sommerperioden, hvor transfervinduet blev brugt temmeligt flittigt. Af de 20 spillere der var med på 
træningslejr i foråret, var de 8 samt en træner (farvel og tak til Michael) således forsvundet fra 
truppen efter sommerferien. Det gav en del bekymring i trænerteamet i forbindelse med opstarten 
af efterårssæsonen. Heldigvis fik vi dog også stor tilgang af nye, dygtige spillere sidst på 
sommeren og hen over efteråret. Efterårssæsonen blev brugt på at lære hinanden at kende og få 
de nye spillere integreret på holdet. Desuden har vi netop fået en træner mere ind i teamet 
(velkommen til Luc). Vi er således klar til fodboldåret 2019 med en stærk, stabil og sammenspillet 
trup, så resultaterne bliver helt sikkert bedre i det nye år.  

Fra U 14 D-skrevet af Carsten og Mogens 

Året 2018 har været en rigtig rutschebanetur. Startede med 24 spillere til et 8-mandshold, så 
konkurrencen var hård. Det betød også, at vi vandt rækken og sluttede af med en tredje plads for 
række 1 hold på Sjælland.  
 
Efteråret spillede vi lige op med alle hold og havde også bolden mest i alle kampe, men når man 
scorer færre mål end modstanderen, så taber man kampene, og det betød, at vi desværre rykkede 
ud af række 1 - med ord fra mange modstanderne om - I er rækkens bedste hold, hvordan kan I 
rykke ned? 
 
I foråret fik vi også et Futsal hold i A-rækken med til Finalespillet om Sjællandsmesterskabet, hvor 
der var 5 hold med, vi blev nr. 3 og var 1 mål fra at blive Sjællandsmester . 
 
I 2019 har vi igen et hold til finalen om at blive sjællandsmester i Futsal og vi har også et hold med 
om at blive sjællandsmester i Alm. indendørs. 
 
Der er et par spillere, som har skiftet klub og en enkelt som er stoppet så truppen er i dag på 18 
drenge - vi satser stærkt på at vinde række 2 og komme tilbage i række 1.  
 
U 14D B holdet skrevet af Jonas 

Holdet har spillere, som både kommer fra Brøndby, Vanløse, Glostrup og Rødovre. Vi er 17 
spillere, som er tilmeldte. Holdet har haft en spiller, som har været skadet i næsten 10 måneder, 
men han kommer til hver hjemmekamp for at støtte holdet. Her i starten af 2019 har 
holdet spilletsig i futsat-finale i DBU B-række og holdet skal spille i række  
3 til foråret. 



	
	
	
 

Avartas U14 Piger, skrevet af Belinda Pedersen. 

Vi er cirka 20 friske piger fra årgang 06/05 som træner 2 gange om ugen og spiller kampe i 
weekenden. 
Der er både nybegynder og øvede piger på holdet, så alle er velkommen. 
 
Årsberetning 2018 Drenge årgang 2006 – skrevet af Anders 

Fra Asken og til ilden med et stop på total nedsmeltning og genopstandelse som fugl Fønix. 
2018 startede for årgangen med at A holdets træner sagde stop på grund af helbredsmæssige 
årsager og vi i en lang periode var henlagt til at Årgangslederen stod for træningen. Heldigvis var 
de stabile kræfter, der står for B og C trupperne, stadigvæk på banen og vi holdt skruen lige i 
vandet. 
Vi valgte derfor lidt for hurtigt (i bagklogskabens lys) at takke ja, da Avarta fik en henvendelse om 
at Rosenhøjs øst 2 A hold med to trænere med A og B licens gerne ville flytte til Avarta.  Der blev 
samlet en stor A trup med 24 spillere, store ambitioner både for toppen men også bredden og 
indledningsvist så det ud til at være en kæmpe gevinst. Der gik desværre ikke lang tid, så 
begyndte tingene at vælte ud af skabet og i kølvandet på beskyldninger om spillerfiskeri i andre 
klubber, alt for hård tone fra specielt en af trænerne, rigtigt dårlig stemning i truppen grundet et alt 
for højt ambitions niveau og begyndende spillerflugt af de drenge, der tidligere havde været på 
Avarta A holdet valgte klubben at opsige samarbejdet med de to Rosenhøj trænere. 
Efter dette fulgte en periode over sommeren, hvor A holdets tidligere træner vendte tilbage, men 
store uoverensstemmelser med de tilbageværende Rosenhøj spillere og forældre gjorde at han 
sagde op igen og at stort set alle Rosenhøj drengene skiftede fra Avarta. Så der stod vi igen uden 
trænere til A holdet, flere nøglespillere havde skiftet og de fleste havde nok mest lyst til at kaste 
håndklædet i ringen. 
Avartas bestyrelse var heldigvis hurtige og opmærksomme på at det var en meget sårbar situation 
og drengene på A holdet fik mulighed for at få Marc Møller som træner, og han har i den grad 
formået at samle en meget sårbar gruppe drenge op og givet dem glæde ved fodbolden tilbage. 
Heldigvis har årgangen haft to utroligt gode trænere (Marc og Nazar) for B og C gruppen gennem 
alt postyret og der er nu har flere spillere fra B, der er blevet klar til og rykket op i A truppen og 
Marc, Martin og Nazar har sammen med årgangen haft en super tur til Norge, hvor de fik lov til at 
komme med pga vores gode relationer til Lørenskog. Der er ligeledes blevet skabt utroligt gode 
relationer til både U12 og U14, så der nu både trænes sammen med og udveksles spillere til kamp. 
  
Kunne vi skrue tiden tilbage og sige nej tak til det fantastiske tilbud om 2 nye trænere og 20 
dygtige spiller, så havde jeg nok gjort det, men til trods for alle problemerne blev der skabt 
venskaber, spillet noget god bold og rykket nogle grænser og med Marc, Martin og Nazar ved roret 
bliver 2019 OUTSTANDING. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	
  
Fra U 17 skrevet af Thomas junior 
U/17 A er blevet et elite projekt med udvikling som nøgleord. 
Vores U17 øst 2 hold har over et par sæsoner vist sig som en årgang, der kan være med til at 
holde vores ældste årgange på højeste niveau. 
 
Talenterne spirer i vores U16 kampe; U17 årgang og netop dette talent og den vilje til at ville mere 
har gjort det let for os trænere og ledere at tro på vi kan endnu mere med vores ældste 
ungdomsårgange. 
 
Sæsonens målsætning var, at vi skulle havne i top 5 og vi fik en flot 3. plads, men måske også den 
værste plads, da vi blev sorteper i topstriden om en af de to pladser, der giver direkte oprykning til 
Øst 1. 
 
Vi ville være et vinder hold, vi ville holde hinanden oppe på at vi gør hvad vi siger og netop den 
svære øvelse individuelt og som hold er ikke altid så let at leve op til, da det tit kan blive en lidt for 
optimistisk målsætning i forhold til hvad man i virkelig heden skal yde for at nå sine mål og her må 
jeg bare sige, som den heldige træner jeg har været ved at få lov at have jer, at jeg og assistent 
træner Anton Beck er blevet overrasket og imponeret over den indstilling, I har udvist i et elitært 
trænings miljø. 
 
Vi er stolte over at vi har kunnet udvikle holdet til at være et top hold i øst 2 rækken og vi er meget 
stolte over at vi har kunnet løfte spillere til et niveau, hvor de er blevet interessante både for vores 
stærke U19 hold og de større klubber rundt om os. 
Årets spiller blev Nikolaj Sejer, der kun er årgang 03, og han er allerede blevet en del af et par 
trænings pas med vores U19 øst 1 hold. Vores målmand Marius Hansen, som også kun er årgang 
03, spillede sig til den spiller der havde udviklet sig mest og vores anden målmand Rasmus 
Pedersen løb med prisen som årets fighter. 
Historisk skrev vores klub Avarta i samarbejde med vores professionelle afdeling, GE, ungdoms 
kontrakt med stortalentet Tristan Ibarra-Hansen. 
 
I har været fantastiske hele vejen igennem både på talent, flid, social intelligens og ikke mindst 
jeres mentalitet når vi har mødt modgang og netop den del kan bringe jer meget langt. 
Husk, at dem der vil mest når mest, og det har vi i denne trup et par stykker eller flere af, der 
virkelig har forstået. 
Mange spil som i drømmer hilsner 
	

Fra U 19 – 2 , skrevet af Thomas Junior 

Sæsonen 2018 er	ved	vejs	ende	for	vores	U19-2 hold som blev nummer to i række 1. 

Et hold som også er et synligt bevis på den mængde af talent vi råder over lige nu i de ældste 
ungdoms årgange i Avarta. 

Vi har været meget spændte på om vi kunne holde niveauet højt nok til de unge mænd, der lå lige 
uden for vores U19-1, som spillede sig til Øst 1 status, hvilket netop også er en af grundene til at 
mange ting er lykkes i år i vores U19 afdeling med meget høj kvalitet på de to U19 hold, hvilket 
selvfølgelig har været med til at skærpe konkurrencen. 



	
	
	
Et uhørt højt niveau for et U19-2 hold må man sige og på trods af forskellige udfordringer 
undervejs i sæsonen, holdt I bare niveau og har gjort os enormt stolte af at være en del af det set-
up, der er omkring de ældste ungdoms årgange i vores klub. 

Mange mennesker har hjulpet til omkring holdet og en særlig tak skal lyde til Carsten Schrøder, 
som tog en tørn på sidelinjen og Anton, som også havde sit assistentjob på U17, samtidig med at 
Lisa sørgede for at de formelle og administrative rammer blev løst, og sidst, men ikke mindst 
Jannick, der er sprunget til og har i de seneste to vinterkampe fået holdet til at shine for alvor. 

Jeg håber og tror på at vi med lidt held kan få jer i Mesterrækken fra den nye sæson, hvor jeg 
mener, I hører hjemme. 

Blandt mange præstationer, der fortjener omtale, var at spillere som MT og Astrup spillede sig i A 
truppen og Astrup rendte med årets Profil, som bliver tildelt den spiller, der har udviklet sig mest 
over sæsonen og så var der en fighter pokal til Altamash, som med sin ukuelige vilje gik igennem 
en svær periode og endte med at vise os andre hvordan man får vendt modgang til medgang - en 
virkelig mandfolkepræstation, og sidst men ikke mindst Nikolaj, som blev kåret som årets spiller og 
det blev han for sin altid fantastiske måde at gå ind til træning og kamp på. Han har bare holdt højt 
niveau i alle kampe. Tak for en helt igennem flot sæson - den nye tegner virkelig godt med de 
resultater I har leveret i de senneste kampe. 

Mange spil som i drømmer 

U19 –1, skrevet af Marc Brendle: 

Efter en god træningslejr i Vildbjerg, spiller vi en godkendt forårsturnering 2018, hvor vi slutter midt 
i rækken som nr. 6. Herefter siger vi farvel til vores spillere fra årgang 1999, som rykker op som 
seniorspillere. Vi sender en spiller i 1. senior truppen, en spiller fortsætter i 2. senior truppen, og 
desværre er der 2 spillere som finder andre græsgange. 
Efter en fortjent sommerferie starter vi turneringen op i ØST 2 med årgang 2000/2001.  
Målsætningen er klar - oprykning til ØST1.  Vi spiller mange flotte kampe, og ligger godt til i toppen 
fra start til slut.  
Topkampen mod FA2000 bliver vundet på eget græs med 2-0 og bliver udslagsgivende for vores 
placering. Vi tager til Lyngby i sidste kamp, og skal have en sejr for at slutte som nr. 1 i rækken.  
Vi vinder kampen 3-2 og bliver fejret med champagne på banen. 
 
Årets kåringer fandt sted i november og følgende blev belønnet med pokal og fine kommentar. 
Årets spiller – Nicklas Andreasen 
Årets Figther – Holger Beck 
Årets Udvikling – Oliver Pedersen   
 
Vintertræningen har budt på løb, styrke, intervaltræning, og nogle gode træningskampe.  
Formen er ved at være på plads, vi glæder os til træningslejr i Vildbjerg sidst i februar, og ser frem 
til første turneringskamp hjemme i Avarta fredag d. 22/3-2019 hvor vi tager i mod AB. 
 
Vi skal i forårssæsonen prøve kræfter med ØST 1, som er den højeste række placering for Avartas 
ældste talenter i nyere tid. Holdets målsætning er at blande sig i toppen af rækken, samt at gøre 
næste kuld (årgang 2000) klar til seniorfodbold efter sommerferien. 
 
Vores hjemmekampe bliver afviklet fredag aften, og vi ser frem til stor opbakning på sidelinjen. 



	
	
	
2. senior (Serie 1), skrevet af Marc Brendle: 
 
Som de fleste er bekendt med, fik holdet noget af en mavepuster da trænerne og stort set samtlige 
af truppens spillere valgte at skifte Avartas grønne trøje ud med BK Rødovres røde.  
Det efterlod et gevaldigt hul i organisationen som skulle samles op på meget kort tid.  
De få spillere som vi kunne nå at meldt ind inden turneringen skulle i gang blev tilbudt at træne 
sammen med U19 holdet med Marc og Mike som trænere, og Anne som holdleder.  
Forventningerne var derfor naturligvis ikke høje med de vanskelige vilkår, og derfor handlede det 
kun om overlevelse hver uge. 
Alle kampe blev dog afviklet og spillerne var en blanding af U19, 2. senior, og reserver fra 1. 
senior.  
Der skal herfra lyde en stor ros til alle spillere og ledere omkring holdet for de 9 point, og en 
placering som nr. 9 som de trods alt har på kontoen før forårssæsonen starter op. 
 
Årets kåringer i november blev: 
Årets Spiller – Stefan 
Årets Figther – Mustafa 
Årets Udvikling – Mickey 
 
Holdet er i vinterpausen blevet overtaget af Thomas (Junior) Christensen, Seif, og Isgaard, som er 
i gang med det store arbejde at gøre holdet klar til sæsonstart.  
Det bliver spændene af følge holdet i foråret hvor det helt store mål er at forblive i serie 1. 
 
Holdet håber på stor opbakning på sidelinjen. 
 
Seniorafdelingen i Motionsafdelingen har haft en del ’trafik’ i 2018 

3. senior stoppede helt, men heldigvis kom der samtidig nogle nye (mange tidligere Avarta drenge) 
unge gutter, som startede et nyt hold og overtog pladsen i serie 4.  

Desværre har de kastet håndklædet her i starten af 2019. Her er i forkortet udgave deres 
’årsberetning’: ’Det er med stor ærgrelse og trist nyt, at vi har valgt at afslutte vores hold. Vi er for 
få tilbage og mangler noget organisering samt nogen, der vil tage ansvar for holdet og alt det 
praktiske. Vi vil gerne takke mange gange for det arbejde og den hjælp i tilbød os for at vi kunne 
stable holdet på benene. Hatten af herfra, det har været fornemme vilkår vi har været budt fra jeres 
side.’ 

Vi arbejder på at videreføre 3. senior som kamphold ved brug af spillere fra U19 og 2. senior. 

5. senior havde vist interne uoverensstemmelser og opløste holdet og trak sig fra deres 8 mands 
turnering, selvom det resultatmæssigt gik fint og de indimellem spillede flot fodbold (jeg har selv 
dømt nogle af deres kampe – Ivan). 

Vi fik også tilgang af flere unge gutter, der blev oprettet som 6. senior og spillede 11-mands i serie 
5. Holdet lå ved årsskiftet nummer 10 med 8 point. De har nu også lidt mandskabsudfordringer og 
skifter derfor i 2019 til 8-mands, selvom de helst vil spille 11-mands.    

Vi har også fået tilgang af flere unge gutter – nu 7. senior – der starter i 8-mands-turneringen i 
foråret 2019. 



	
	
	
Så er der 4. senior, der har holdt sammen i flere år og spiller 11-mands i serie 5. Ved årsskiftet lå 
de nummer 7 med 14 point. 

I ”gammelmandsafdelingen” er der mere roligt. Vi har et 11-mands veteranhold hos DBU og to 7-
mands veteranhold i privatturneringen ”De Seks” og det har været sådan længe. 

11-mands holdet spillede i 2018 under København, men skal i 2019 igen spille under Sjælland, da 
DBU Sjælland har trukket deres hold tilbage fra DBU Københavns turnering. Holdet sluttede 
vinterturneringen i 55+ med at spille uafgjort med B93 på FA2000’s anlæg, hvorefter der var en fin 
afslutningsfest (som vi vel vandt igen). Holdet sluttede sommerturneringen i 50+ som nummer 6 
med 23 point. Vi vandt over både AB og Rosenhøj, som blev de to oprykkere.   

Motionsafdelingen omfatter fra 2018/2019 også Fodboldfitness og samarbejdet med IFEL om 
handicap fodbold. 

I samarbejde med IFEL trænes børnene af to dygtige piger og som ny leder fra 2019 er tilknyttet 
Carsten Jørgensen (også kaldet og måske bedre kendt under navnet ”Caccer” (kakker)). 

	

Årsberetning fra Fodboldfitness skrevet af Bent Hansen 
 

“Fodbold Fitness – Avarta Vete-Kraner. 

Vete-Kranerne er ikke et hold der er tilmeldt turneringer eller spiller kampe – og dog! Gennem de 
sidste mange år har vi tilmeldt os en lørdags turnering, nemlig Støt Brysterne, som er et 
samarbejde mellem DBU og Kræftens bekæmpelse. 

Traditionen tro begynder vore sæson 1. april og lige så traditionelt starter vi vores sæson sidst i 
januar – sådan er det bare, når ingen rigtig har lyst til at holde pause. Vi træner stort set hele året – 
og dette naturligvis udendørs.  
Vi træner hver torsdag og træningen er en mix max af opvarmning, gymnastik, fitness og en masse 
løb og skudtræning. Det afsluttende spil til to mål har som regel indlagt forskellige former for 
begrænsninger. 
Det har betydet, at alle Vete-Kraner er helt fortrolige med bolden og elsker at spille. Dog ikke når 
træneren har fordelt spillerne på to hold og fordelingen er helt skæv! ”de andre er jo langt bedre 
end os!” (ku ik la vær) 
Alle træningsaftener er gennemsyret af god stemning og den efterfølgende snak over en sodavand 
eller øl er et godt og nødvendigt forum for at skabe det perfekte frirum. 
 
Nu ikke mere snak om bløde værdier og gode stemninger. Helt konkret har 2018 været præget af: 

En førsteplads til Støt brysterne-stævnet. Vi skulle dog dele hæderen med to andre hold og med et 
mål blev målscoren og en straffeturnering ensbetydende med at vi sluttede som nr. 3, blandt 32 
hold.  
Naturligvis var vi utrolig stolte af det flotte resultat, som delvist kom bag på os, vi vidste godt at vi 
var gode – men så gode havde vi ikke turde tro på.  



	
	
	
 
Årets U-undgåelige 2018: Torben Nielsen. 
Årets Hævert 2018: Camilla Friis. 
Camilla og Torben har begge været med, gennem nogle år og hvem kan forestille sig en 
træningsaften uden bolde, Camilla eller Torben. Nej Vel! 
Tak til jer begge for at være som i er! 
 
Årets afslutningsfest blev igen et tilløbs stykke – faktisk er vi normalt flere personer til vore sociale 
arrangementer end vi er til træning. 
Vete-Kranerne havde igen tømt børnenes sparebøsser og samlet sammen til nogle overdådige 
gaver til Kim Graugaard og jeg. Vi sir begge Tusinde Tak og mest tak når I også i 2019 vil forblive 
som i er. Vi ses. 
 
Breaking News: I 2019 starter vi endnu et hold Vete-Kraner – et begynderhold, vi forventer at 
begynde ca. 1. april - hold øje med Avartas Hjemmeside og lokalpressen. 
 
 

 

 

 

 

 


