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Året 2016 har igen væ
æret et godt og spænddende AFK år
å med man
nge flotte reesultater ogg masser aff
godt klubliv. Som no
oget nyt i årets
å
beretnning har vi valgt at in
ndsætte sæ
ærskilte afsn
nit for hverr
deling, hvo
or afdelinge
en præsen terer åretss resultater og de fforhold som
m påvirkerr
fodboldafd
afdelingen.
ORGANISA
ATORISKE FORHOLD
Organisato
orisk har 20
016 været et stille år foor AFK. Vi haar nu værett samlet i A
Allerød Idræ
ætspark i 3½
½
år siden effteråret 2013 og vi er efterhåndeen fuldstæn
ndigt på pla
ads som enn samlet klu
ub i Allerød
d
Idrætsparkk – i hvert fald
f
når vi snakker
s
om sommerhaalvåret når græsbanern
g
ne er åbne. Her er derr
en fantastiisk stemning og klubån
nd i vores k lubhus ‐ det syder af liiv herude ppå alle træningsaftenerr
og i weekeenderne.
Om vinteren er vi so
om klub staadigt prægeet af at vi kun
k har en kunstbanee, der samtidig er den
n
eneste bane med lyysanlæg. De
ette indebæ
ærer at klubben spre
edes ud påå Kommun
nens øvrigee
kunstbaner til både trræning og kamp. Som følge heraff falder aktivvitetsniveauuet betragte
eligt i voress
store klubh
hus der jo er
e dimension
neret til anttallet af græ
æsbaner.
Til forskel fra en 10 ‐15 år siden
n spilles foddbold i dag i høj grad udendørs
u
heele året me
ed officiellee
DBU vinterrturneringer, hvilket jo
o øger behovvet for egne
ede baner om
o vinterenn.
Vi må håbee at vi en gaang i fremtid
den får mullighed for at holde klub
bben samleet hele året.
DEN FRIVILLLIGE INDSA
ATS
CAFEEN
Året 2016 var det 2. hele
h år hvorr Cafeen ha r været på AFK´s egne hænder. CCafeen er fo
orsat utroligg
vigtig for at skabe dett klubliv som
m vi alle ønssker.
Vi kan ikkee takke de mange frivvillige hjælppere til cafe
een nok ‐ uden
u
jeres sstore indsaats og godee
humør i luggen var derr ikke det go
ode klubliv oog super ste
emning i vo
ores klubhuss som der virkelig er.
Grundet deet begrænssede antal frrivillige har Cafeen dogg været nød
d til at reduucere åbninggstiden i dee
perioder h
hvor der er begrænset med træni ng eller kam
mp (vinterh
halvåret). CCafeen har derfor
d
brugg
for flere hjjælpere, hvvis serviceniiveauet ska l oprethold
des. I øjeblikkket slides dder for megget på dem
m

som er der. Derfor er det yderst vigtigt, at der kommer flere hænder. Vi skal fra bestyrelsens side
derfor kraftigt opfordre interesserede forældre eller andre som ønsker at give en hånd med til at
kontakte cafeen.
BANKOEN
Banko Banden (Banko Support) har igen i år spillet banko hver onsdag til stor gavn for AFK.
Desværre er deltagerantallet faldende og derfor var der i en periode i 2016 underskud om
onsdagen når kassen blev gjort op.
Der er dog sadlet om og skåret lidt i præmier o.s.v., så afslutningen på året blev heldigvis bedre.
Den dårlige periode er desværre grunden til et dårligere regnskab end det vi havde budgetteret
med.
Optimismen hos Banko Banden er heldigvis nu god igen med det nye set up, og de tror på at 2017
bliver bedre.
Bestyrelsen vil stadig opfordre AFK medlemmerne til at melde sig som hjælpere til Banko Banden.
En onsdag i ny og næ, er der brug for af vi stiller en hjælper til rådighed, og der kan vi sagtens
bruge et par stykker mere. Det drejer sig om en onsdagsvagt ca. hver anden måned.
En stor tak til hele Banko Banden for jeres store gejst og det fine tilskud til AFK, I er super vigtige
for AFK.
AFK DAGEN
Samlingen af AFK på Allerød Idrætspark har givet klubben mulighed for at indføre nye traditioner –
en af dem er afholdelsen af samlet AFK dag/fest hvor hele klubben samles til fodbold og fest. I
2016 blev dagen afholdt den 17. september 2016 med stor fokus på børne‐ og ungdomsfodbold.
Med mere en 50 hold og 110 afviklede kampe blev dagen igen i år en stor succes. Faciliteterne på
Allerød Idrætspark blev virkeligt udnyttet fuldt ud på denne dag. En stor tak til alle de frivillige
trænere, ledere og cafepersonale som medvirkede til afviklingen af denne dag.
LEDERAFSLUTNINGEN
Lørdag d. 12.11. afholdte vi AFK’s årlige lederafslutning med næsten 80 deltagere. En helt igennem
dejlig aften med højt humør i vores fine rammer i Allerød Idrætspark.
Omkring 80 festglade trænere, hjælpere, bestyrelsesmedlemmer m.m. mødte frem til aftenens
festivitas, der denne gang blev beriget af fint besøg fra klubbens tyske venskabsby Wildemann.
For præcist 50 år siden blev 'fodboldvenskabet' startet med vennerne i den hyggelige by i Harzen.
Siden blev Bergstad Wildemann officielt venskabsby for Allerød, inden det for kort tid siden blev
neddroslet.

I løbet af aftenen blev der uddelt flere priser. U/10‐drengetræner Viktoria Opstrup Hansen blev
hædret med 'Årets gør en forskel pris', Hans Christian Loer Linderoth (kaldet HC) blev for drenge
årgang 2008 årets ungdomstræner, og Charlotte Rafn blev hyldet med stående ovationer som
årets leder i klubben. Tillykke til alle med de velfortjente priser.
Fire førsteholdsspillere (to fra damerne, to fra herrerne) hjalp til i caféen og efter bankospillet med
de fine gaver til de heldige, spillede Urban DJ's op til dans.
ØKONOMISKE FORHOLD:
Klubbens økonomi er også ved udgangen af 2016 god og sund. Årsregnskabet for 2016 viser et
overskud på 89 tkr. hvilket primært kan henføres til at fodboldafdelingerne ikke fik anvendt de
budgetterede midler fuldt ud.
Bestyrelsen har besluttet at overskuddet henlægges til brug for opstarten af AFK Akademi i 2017.
AFK akademi er et fælles træningstilbud til piger og drenge på årgangene U10 til U13.
Bestyrelsen finder anledning til at fremhæve følgende økonomiske forhold fra 2016:
Klubbens indtægter fra sponsorer nåede i 2016 op på det højeste beløb de seneste 10 år. Der skal
derfor lyde en stor tak til sponsorudvalget og ikke mindst til vores sponsorer for forsat at støtte op
om klubben.
I 2015 lukkede det daværende Allerød Erhvervsklub ned og Team Allerød blev stiftet. I 2016 har
AFK modtaget 35 tkr. i sponsorat fra Team Allerød. Sponsoratet var opdelt i et alment sponsorat
på 15 tkr. og et direkte sponsorat til AFK´s Kvindesenior på 20 tkr. AFK håber også i 2017 at kunne
modtage støtte fra Team Allerød til udviklingen af vores ungdoms‐ og talentarbejde.
Igen i 2016 blev Aktivitetstilskuddet fra Allerød Kommune beskåret fra 350 kr. til 300 kr. pr.
medlem til og med 25 år. Dette medførte en reduktion af det samlede tilskud på 23 tkr. i forhold til
2015. Samlet set er aktivitetstilskuddet nu reduceret med 33% pr. medlem siden 2014, hvor det
udgjorde 450 kr. pr. medlem.
ALLERØD KOMMUNE OG ALLERØD IDRÆTSPARK:
AFK har haft et fint samarbejde med Allerød Kommune. Det er måske ikke altid at tingene går lige
så hurtigt som vi i AFK kunne ønske os, men det er ikke viljen og samarbejdet med vores
kontaktpersoner Jønne & Kai som halter, tværtimod synes vi at der er en meget fin dialog til vores
møder og fin vilje og lyst til at få løst de opgaver der er med Allerød Idrætspark. Det er nærmere
kommunens økonomiske situation, samt et lidt tungt system som er årsagen til at tingene går lidt
for langsomt.
I 2016 har alle fliser været taget ned i alle baderum og opsat på ny. De var ikke sat korrekt op i
første omgang, men er nu ok.

Senest er vores tribune ved opvisningsbanen taget ned da den var begyndt at skride væk fra selve
huset. Den har simpelthen ikke været sat ordentligt op i første omgang. Status lige nu er at der har
været syn og skøn på tribunen og i skrivende stund ved vi ikke helt, hvornår den er oppe igen.
Tæppet på vores kunstbane er mildt sagt i dårlig stand og heldigvis er der afsat penge til nyt tæppe
her i kommunens 2017 budget.
Der sker altså lidt hele tiden selvom vi selvfølgelig meget gerne ville speede tingene lidt op ,men vi
er nød til at være lidt tålmodige. Bestyrelsen skal nok trykke på det vi kan.
AFK AKADEMI:
AFK Akademi er et nyt projekt som AFK lancerer i foråret 2017. Akademiet er et fælles
træningstilbud til piger og drenge på årgangene U10 til U13 uanset niveau. Målet er at give alle
spillere gode individuelle, tekniske fodboldfærdigheder og at udbygge spillernes sociale relationer
på tværs af køn og årgange. Dette vil medvirke til at skabe en stærkere fodboldkultur i Allerød
Fodbold Klub. Akademiet ledes af Jan Jacobsen og tilbyder en træningssession om ugen (fredag).
I træningen fokuseres på at opbygge individuelle, tekniske fodboldfærdigheder herunder
driblinger, finter, førsteberøringer, vendinger, cuts, footwork, agility, sparketeknik, afleveringer
mv. Øvelserne indlæres gennem gentagelser – ikke gennem kamptræning.
Trænerne på AFK Akademi er en god blanding af meget erfarne trænere og yngre trænere, som er
dygtige fodboldspillere, men som endnu ikke har års trænererfaring. Der indgår både kvinder og
mænd i trænerteamet.
FODBOLDSKOLER OG ALLERØD SKOLECUP:
Også i 2016 har AFK igen gennemført to fodboldskoler. Den store fodboldskole med Christian &
Simon Hansen, som skoleledere og mikro fodboldsskolen med årg. 2008 som arrangør. De blev
gennemført i Allerød Idrætspark og med stor succes. En stor tak til alle, som var med til at
gennemføre disse fodboldskoler.
AFK vil igen i 2017 gennemføre to fodboldskoler.
Allerød Skolecup blev gennemført i januar måned i Lillerødhallerne, og igen med ledere og
trænere fra AFK som arrangører. Endnu en gang TAK til styregruppen for Skolecuppen, som har
lagt et kæmpearbejde heri.
Styregruppen bag Allerød Skolecup består af repræsentanter for Ungdom Yngst og
Kvindeafdelingen i AFK, som i de to weekender får assistance af mange officials fra hele klubben,
inklusive spillere fra Herresenior 1 og Damesenior 1. Igennem de sidste mange år er eventuelle
overskud kommet AFK til gode i form af tilskud til arrangementer eller i form af diverse former for
udstyr.

ÅRET i FODBOLDAFDELINGERNE:
HERRESENIOR:
Seniorafdelingen har i 2016 bestået af fire hold. Senior 4 er klubbens ultrasociale hold og er
placeret i serie 5. Det blev i foråret faktisk til en flot oprykning, men holdet hører til i serie 5 (synes
trænerne), så de opgav på eget initiativ deres oprykningsplads. Faste holdepunkt på holdet, er
trænerne Stefan Skov og Jacob Nymand. Jacob Nymand har for 2017 valgt at træde tilbage for at
starte nyt oldboyshold op og ind i stedet for ham er kommet Lasse Mejdahl.
Senior 3 består primært af første‐ og andetårs seniorspilere og er yderst dygtige, når formen
tillader det. De valgte forud for sæsonen frivilligt at rykke ned i serie 4, og her klarer de sig flot og
ligger ved vinterpausen i den øvre halvdel. Holdet trænes af Lasse Schmidt og Michael Drescher.
Senior 1 og 2 er for nu tredje år en stor trup med knap 40 spillere. Senior 2 er placeret i serie 2 og
trænes af John Ingerslev og Michael Wissing. Senior 1 rykkede i sommeren 2016 desværre ud af
Danmarksserien igen efter at være rykket op året sæsonen før. Holdet trænes af Dennis Foss og
Clement Cliford og med Martin Birkjær som målmandstræner. Holdet er ved vinterpausen placeret
i midten af Sjællandsserien.
På den sociale front har der været hold både sommer‐ og afslutningsfest sammen med
kvindesenior. Ligeledes har senior 4 været på deres årlige ”obligatoriske” træningslejr i Aalborg.
KVINDEAFDELINGEN:
Kvindesenior
Generelt havde Kvindesenior nye og spændende udfordringer i dette efterår.
På grund af, at SBU lavede nye årgange igen (ændret fra ulige til lige), måtte vi i AFK før
sommerferien justere ind, da vi ellers havde lavet et set up, som gjorde, at vi var den eneste klub
på Sjælland og København, som havde hold i alle rækker.
Derfor måtte vi i sommerferien rykke hele fire årgange op – nemlig 00‐99‐98 og 97, hvoraf kun
årgang 98 og 97 reelt set skulle være seniorer. Alt i alt er missionen og visionen i dette efterår
gået godt og dette skal primært pigerne have stor tak for, da det er med deres positive tilgang til
seniorafdelingen, at det er lykkedes.
Landsmesterskaberne i indendørs
5 U16 AFK piger tog til DM og stillede op i U18 rækken for at prøve deres kunnen i indendørs.
Efter 2 år (2014 og 2015) som Sjællandsmestre, var det på tide at træde ind på den helt store
scene.
Og efter en spændende weekend med mange gode kampe, kunne pigerne træde op på 1st
pladsen i turneringen og kalde sig Danmarks bedste.

De yngste årgange
Året startede med mange årgange havde hold til LM indendørs. De leverede fine resultater hele
vejen rundt. Vi havde besøg af SBU pigeraketten i foråret hvor ca 80 piger deltog. Igen et godt år
fra AFKs unge piger. Det ser lovede ud for fremtiden.
Af de helt fine resultater kan vi fortælle at U13 vandt rækken i efteråret.
8‐kvindesenior (mesterrækken)
Dette er vores old‐girls hold og sædvanen tro vandt de selvfølgelig deres række igen i denne
sæson (det gør de hver sæson). Det er fantastisk at dette old‐girls hold stadig kan give den gas og
gøre det så godt.
I dette efterår var der endda udvidet med hold hvor flere af modstanderne havde en alder til, at
kunne være deres børn.
Ikke desto mindre har de igen vundet og stort tillykke igen – igen, skal det lyde herfra.
UNGDOM ÆLDST:
Året 2016 har været blandet for Ungdom Ældst.
U19‐1 spillede sig til en fin placering i midten af feltet i Øst 1 både i foråret (Årgang 97/98) og i
efteråret (98/99) efter mange gode og tætte kampe. I pokalturneringen i efteråret tabte vi til
FCN’s ligahold, som viste sig at være en for stor mundfuld.
U19‐2 har også klaret sig meget fint i begge sæsoner. I foråret spillede U19‐2 i mesterræken – det
er flot at vi på denne årgang både havde et hold i Øst 1 og i Mesterrækken. I efteråret klarede
U19‐2 sig fint med en en fjerdeplads af 10 hold i Række 1. Det tegner fint med henblik på
oprykningen til seniorholdene til sommer.
U17‐1 (99/00) endte næstsidst i Øst 2 i foråret. Denne placering skyldes delvist at mange spillere
stoppede med fodbold sidste vinter og en i øvrigt meget smal trup ramt af skader. Ved flere
træninger kunne der ikke mønstres flere end ca. 10 spillere. Desværre udeblev holdet fra en kamp
sidst på foråret, hvilket betød at U17 (00/01) blev tvangsnedrykket til Mesterrækken efter ellers at
have opnået plads i Øst 2 ved indrangeringen. Det er superærgeligt, at hold og trænere som var
uden skyld og ansvar skulle blive tvangsnedrykket.
U17‐1 (00/01), som er klar domineret af yngste årgang 01 (i gennemsnit var der ca. 3 spillere med
fra ældste årgang 00), havde en fin efterårssæson med den klart yngste trup i rækken og endte på
andenpladsen i Mesterrækken efter LSF som spillede uden spillere fra yngste årgang. Desværre var
der kun en oprykker til Øst 2. Holdet hører til niveaumæssigt i Øst 2, hvilket er oplagt efter at have
slået Øst 2 holdet GVI ud af pokalturneringen og have vundet alle 5 kampe i DBU’s vinterturnering
mod Øst 2 hold. I pokalturneringen måtte vi bøje os mod B93’s Divisionshold, hvor der efter en
relativt lige 1. halvleg var større forskel i 2. halvleg.

U17‐2 (99/00) endte midt i række 1 i foråret efter flere fine kampe. I efteråret blev U17‐2 (00/01)
nummer 8 af 10 også i Række 1, hvor der ind imellem var udfordringer med at stille hold. Holdets
moderate placering snyder lidt efter flere relativt lige kampe og en målscore på 20‐23.
U15‐1 (02) i efteråret vandt flot alle kampe i efteråret og skal spille i Øst 2 i foråret. Det ser ud som
om holdet sagtens kan klare den noget stærkere modstand efter fine resultater i DBU’s vinterbold.
U14‐1 endte midt i Mesterrækken. Fremtiden tegner fint for både årgang 02 og 03, som begge har
mere end 60 spillere og tre hold.
Overordnet set har vi mistet mange spillere både blandt de bedste og næstbedste på flere årgange
specielt blandt de ældste. Dette fænomen er vi ikke alene om som klub. Imidlertid er der lavet
mange undersøgelser omkring fastholdelse af spillere i teenageårene og stillet forslag om
forskellige værktøjer til at fastholde spillerne. Bestyrelsen har også besluttet, at en af de vigtigste
målsætninger for Ungdom Ældst fremover vil være fastholdelse af spillere. Vi bør mere
systematisk arbejde med at fastholde spillere i klubben og benytte den viden, der er på området.
En bedre fastholdelse af spillere vil på sigt gavne alle hold på alle niveauer fremadrettet.
En anden nøgleudfordring for Ungdom Ældst er og vil fremover være rekruttering, udvikling og
fastholdelse af trænere i afdelingen. Vi har flere dygtige og talentfulde trænere, men på flere
årgange er det klart i underkanten af, hvad der er optimalt for at tilbyde en varierende og
udfordrende træning på alle niveauer. Dette er vigtigt både for at udvikling og fastholdelse af
spillerne. God træning er vigtig til alle spillere også af hensyn til det/de bedste hold, da spillere
også i denne aldersgruppe udvikler sig meget forskelligt.
Som opfølgning på vores værdiseminar i 2015, har bestyrelsen arbejdet med at opstille mere
strategiske målsætninger for de enkelte afdelinger.
UNGDOM YNGST:
Ungdom Yngst har haft endnu et godt år med mange nye medlemmer og mange fine resultater i
de enkelte årgange. De alleryngste, nemlig årgang 12 og 13, som jo kun er 3 og 4 år gamle, tæller
20 medlemmer. Årgangen trænes/styres med kyndig og kærlig hånd af Frederikke og Natascha, to
15‐årige piger fra AFK’s kvindeafdeling. Årgangen var til deres allerførste stævne sidste weekend i
januar måned og holdet vandt alle deres kampe. Fantastisk start.
På trænersiden går det stadig fint med at rekruttere forældretrænere og vi har konstant ca. 75
trænere i stalden. Men da det jo er forældre, der tager tjansen, er der også en del udskiftning på
enkelte årgange af både familiemæssige og arbejdsmæssige årsager. Det er naturligvis en
udfordring, som vi heldigvis hidtil har kunnet matche.
Steen Lyngbye har valgt at stoppe som medansvarlig for formandsposten i UY for at kaste sig over
andre udfordringer, bl.a. i en sportsgren med en meget mindre bold og en kølle og som
fodbolddommer. Steen vil stadig være at finde som aktiv i forbindelse med diverse
klubarrangementer. Derfor er der et ledigt sæde ved siden af Erik Drejer. Steen har igennem et par

år været den sportsligt ansvarlige i Ungdom Yngst, så kandidater med interesse for dette område
af børnefodbolden opfordres til at springe ud.
Erik Drejer har meddelt bestyrelsen, at han fratræder som formand for Ungdom Yngst ved næste
generalforsamling i 2018. Interesserede i denne post kan allerede nu henvende sig til Erik og høre
nærmere om hvor lidt det kræver at være ungdomsformand.
OLDBOYS AFDELINGEN:
OB‐afdelingen har 7 hold tilmeldt dels under DBU og dels under OBS49. Det har resultatmæssig
været en blandet sæson. Vi har haft 1 rækkevinder, Super Veteran som efterfølgende også vandt
sjællandsmesterskabet i rækken ved final4 stævnet i Borup. Super Veteran er også fortsat med i
pokalturneringen hvor de er nået til semifinalen.
Veteran 2 indså at de pga. alder havde problemer med at følge med. Det gik ud over deres
selvforståelse, hvorfor de har besluttet at rykke op til Super Veteran fra næste år.
Veteran 1 er aldersmæssigt også berettiget til at spille Super Veteran. Men de nægter at give sig,
og spiller nu for 10 år i højeste række på Sjælland i veteranrækken. Flot.
Grand Super Veteran har en gennemsnitsalder noget over 60 år, og er derfor meget interesseret i
at tilslutte sig andre klubber som har samme problem, og derfor går ind for at OBS49 i næste
sæson opretter en Master‐gruppe, dvs. for spillere over 60 år.
Som sædvanligt afholdt OB‐afdelingen sin årlige afslutningsfest. Tilslutningen var desværre noget
under det forventede, hvorfor vi nu kigger på hvorledes vi kan øge tilslutningen fremover
ÅRET 2017
Vi vil herunder præsentere nogle af de begivenheder/datoer som vil præge klubben i 2017.


Afholdelse af trænerkurser i april 2017



Opstart af AFK Akademi i marts 2017



Pigeraketten i april 2017



AFK er vært for DBU´s ungdomspokalfinaler den 23. maj 2017



Lillerød Idrætsforenings 90 års fødselsdag. LIF´s fodboldafdeling og Gymnastikafdeling var
de første afdelinger ved stiftelsen i 1927.



Oldboysafdelingens 50 års fødselsdag

AFSLUTNING
Til sidst vil vi ligesom sidste år, opfordre os alle til at fortsætte med den gode positive indstilling.
Tak til vores medlemmer, trænere, ledere og alle hjælpere/supportere, café‐udvalget, til alle vores
trofaste sponsorer, Team Allerød, Banko‐Banden, stadionpersonalet og Allerød Kommune.
Uden alle jer var AFK ikke, hvor vi glædeligvis er i dag!
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Afslutningsvis vil vi lige bringe et mindeord om vores tidligere dameformand Helle Balle.
Det er med stor sorg at vi her i februar 2017 har mistet vores tidligere AFK dameformand Helle
Balle til kræften. Helle tabte desværre kampen mod sin kræftsygdom efter at have kæmpet mod
den det sidste år.
Hele familien Balle er meget aktive i AFK. Helle var selv formand for dameafdelingen i 2 år fra 2009
til og med 2010. De tre 'børn' der spiller alle i seniorafdelingen ‐ en i herresenior og to i
damesenior.
Helle & Henrik var altid ude og se fodbold, når ungerne spillede og vi vil alle savne Helles smil og
gode humør.
Familien Balle har mistet deres mor. Masser af tanker til jer fra hele AFK.
Ære være Helles minde.

Med sportslige hilsner
På Bestyrelsen vegne
Flemming Bærentzen
Formand for AFK

