ÅRSBERETNING 201
17
Året 2017 har igen væ
æret et godt og spænddende AFK år
å med man
nge flotte reesultater ogg masser aff
godt klubliv. I lighed med sidstte år har v i igen i år valgt at indsætte sæ
ærskilte afsn
nit for hverr
deling i årets beretnin
ng, hvor afddelingerne præsentere
er årets ressultater og de forhold
d
fodboldafd
som påvirkker afdelinggerne.
ORGANISA
ATORISKE FORHOLD
Organisato
orisk set harr 2017 i ligh
hed med 20116 været ett relativt stille år for AFFK.
Vi har do
og startet AFK Akad
demi op som et ekstra
e
træn
ningstilbud til medle
emmerne i
ungdomsafdelingernee – mere om
m dette seneere.
Om vinteren er vi so
om klub staadigt prægeet af at vi kun
k har en kunstbanee, der samtidig er den
n
ette indebæ
ærer at klubben spre
edes ud påå Kommun
nens øvrigee
eneste bane med lyysanlæg. De
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 2017 var det 3. hele
h år hvor Cafeen harr været på AFK´s
A
egne hænder.
Cafeen er desværre stadig pressset med hhensyn til antallet
a
af frivillige
f
og vi kan ikke takke dee
relativt få ffrivillige hjæ
ælpere til caafeen nok ‐ uden jeres store indsa
ats og gode humør i luggen var derr
ikke det go
ode klubliv og
o super ste
emning i voores klubhuss som der virkelig er.
I lighed meed 2016 harr det begræ
ænsede antaal frivillige i Cafeen me
edført at åbbningstiden reduceret i
de periodeer hvor derr er begræn
nset med trræning eller kamp (vin
nterhalvåreet). Cafeen har derforr
stadig brugg for flere hjælpere, hvis
h service niveauet skkal opretho
oldes eller ssættes op. I øjeblikkett

slides der meget på dem som er der. Derfor er det yderst vigtigt, at der kommer flere hænder.
Flere frivillige vil kunne gøre det muligt at man kun har 1 eller 2 cafevagter om måneden.
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.
Efter en periode med et sløjt deltagerantal i 2016 fik man hen i mod slutningen af 2016 vendt
skuden og resultatet for 2017 har vist sig at være helt forrygende, hvilket også fremgår af
regnskabet.
Bestyrelsen vil forsat gerne opfordre AFK medlemmerne til enten at melde sig som hjælpere til
Banko Banden eller at gå ned og spille med en onsdag aften for herigennem at støtte AFK.
En stor tak til hele Banko Banden for jeres store gejst og det helt forrygende og meget flotte
tilskud til AFK i 2017. 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
2017 fyldte AFK 90 år og det blev derfor besluttet at lave en samlet AFK‐dag/fest hvor vi også
markerede fødselsdagen.
Dagen blev afholdt den 16. september 2017. På dagen havde vi samlet så mange hjemmekampe
som muligt på Allerød Idrætspark hvor der også blev afholdt forskellige aktiviteter som panna
fodboldturnering for de yngre spillere, FIFA PlayStation konkurrence, free‐style opvisning ved
Danmarksmesteren Brian Brizze Mengel, sponsorarrangement for vores sponsorer og ikke mindst
lagkagespisning til fejring af 90 årsdagen.
Som noget nyt havde vi valgt at lave en kombineret voksen/ungdomsfest om aftenen hvor mere
en 170 børn og voksne deltog i fællesspisning med efterfølgende musik og sodavandsdiskotek for
de yngre medlemmer. Dette vil vi helt sikkert forsøge at gentage fremover.
En stor tak til alle de frivillige trænere, ledere og cafepersonale som medvirkede til afviklingen af
denne dag.

LEDERAFSLUTNINGEN
Lørdag d. 18.11. afholdte vi AFK’s årlige lederafslutning med næsten 80 deltagere. Det blev igen en
dejlig aften med højt humør i vores fine rammer i Allerød Idrætspark. Fra Bankobanden mødte 12
deltagere frem og traditionen tro blev der afholdt et lille bankospil med en masse fine præmier.
I løbet af aftenen blev der uddelt flere priser. Kurt Bechgaard blev udnævnt til årets ildsjæl for sit
mangeårige virke i Kvindeafdelingen. Allan Kiowsky fra Kvindeafdelingen blev udnævnt til årets
ungdomstræner, og Sven Hansen fra Kvindeafdelingen blev hyldet med stående ovationer som
årets leder i klubben. Tillykke til alle med de velfortjente priser.
ØKONOMISKE FORHOLD:
Klubbens økonomi er også ved udgangen af 2017 god og sund, dog med en række faresignaler i
regnskabet. Årsregnskabet for 2017 viser et overskud på 71 tkr. Det store overskud kan dog
primært henføres til en række engangsdonationer på i alt 49 tkr. som vi modtog i forbindelse med
Kurt Hansens og Johan Pitzner Schmidts alt for tidlige bortgang i 2017. Det var ønsket at de
donerede midler skal gå til ungdomsarbejdet i AFK.
Bestyrelsen har derfor besluttet at overskuddet dels henlægges til en ungdomspulje med de 49
tkr. samt at det restende beløb på 22 tkr. overføres til træneruddannelsespuljen med henblik på
fremtidig uddannelse af vores trænere og ledere.
Bestyrelsen finder anledning til at fremhæve følgende økonomiske forhold fra 2017:
Klubbens indtægter fra kontingenter er i 2017 faldet fra 1.218 tkr i 2016 til 1.152 tkr. i 2017. Dette
skyldes desværre at vi i løbet af 2017 har haft en nedgang i medlemstallet – primært i Ungdom
yngst. Herudover mistede Seniorafdelingen i foråret vores herresenior 3 hold som desværre gik i
opløsning. Medlemsnedgangen har desværre betydning for budgettet for 2018 idet både
kontingentindtægter og også tilskuddet fra Allerød Ordningen påvirkes negativt af dette.
I 2017 har AFK modtaget 30 tkr. i sponsorat fra Team Allerød. Sponsoratet var i lighed med 2016
målrettet mod AFK´s Kvindesenior spiller i den 3. bedste danske række (Kvindeserie Øst).
AFK håber også i 2018 at kunne modtage støtte fra Team Allerød til udviklingen af vores ungdoms‐
og talentarbejde på kvindesiden.
I 2017 har AFK modtaget Aktivitetstilskud fra Allerød Kommune på 240 tkr. der ydes til aktive
kontingentbetalende medlemmer op til og med 25 år med 300 kr. pr. medlem. På grund af det
faldende medlemstal i 2017 bliver dette tilskud dog noget mindre i 2018.
Som følge af overstående forhold omkring kontingenter og aktivitetstilskud har bestyrelsen set sig
nødsaget til at foreslå en kontingentstigning på 7% for 2018 som bliver fremlagt på
generalforsamlingen. Denne stigning vil bringe klubbens indtægter op på niveauet fra 2016. Dette
skal også ses i lyset af at Aktivitetstilskuddet fra Allerød Kommune blev beskåret med 50 kr. pr.

medlem i 2016 oven på den reduktion på 100 kr. vi oplevede i 2015. Ved udgangen af 2016 valgte
vi dog at se tiden an frem for at hæve kontingentet 2 år i træk. Nu er det imidlertid tydeligt at vi
må hæve kontingentet hvis vi vil sikre aktivitetsniveauet i afdelingerne.
ALLERØD KOMMUNE OG ALLERØD IDRÆTSPARK:
AFK har igen i 2017 haft et fint samarbejde med Allerød Kommune.
Året 2017 bød igen på lidt udbedringsarbejde i klubhuset. Arbejdet med at udbedre tribunerne er
igangsat efter at disse har været delvist taget ned siden efteråret 2016. Grunden hertil har været
en længerevarende syn‐ og skønssag som blev færdig i september 2017. Arbejdet med at
genetablere dem forventes færdigt til sæsonstarten 2018. Derudover er der blevet lagt nyt
sedumtag på klubhuset, samt plantet de sidste træer og buske på anlægget.
Den bedste nyhed har dog været, at tæppet på kunstgræsbanen i Allerød Idrætspark er blevet
udskiftet og der er nu kan spilles fodbold på et meget flot og indbydende tæppe.

AFK AKADEMI:
AFK Akademi blev startet op i begyndelsen af april 2017. Akademiet er et fælles træningstilbud
uanset niveau til piger og drenge. Oprindeligt var tanken at det skulle gives til årgangene U10 til
U13 men nu er det også udvidet op til U17. 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.
I 2017 fik AFK et sponsorat fra Nordea fonden på 37.800 kr som er anvendt til materielanskaffelser
mv. i forbindelse med opstarten af Akademiet.
FODBOLDSKOLER OG ALLERØD SKOLECUP:
Også i 2017 har AFK igen gennemført to fodboldskoler.
Den store fodboldskole har i mange år været ledet af Christian & Simon Hansen som skoleledere.
De havde imidlertid udtrykt ønske om at kunne give stafetten videre og i 2017 blev skolen ledet af
de nye skoleledere Morten de Lichtenberg og Kim Plenge Jacobsen. Fodboldskolen blev afholdt i

uge 32 og også i år blev skolen en stor succes. En stor tak skal lyde til både de afgåede og de nye
skoleledere samt alle de frivillige trænere og hjælpere som er med til at gennemføre
fodboldskolen.
Minifodboldsskolen blev afholdt med med årg. 2009 som arrangør. Den blev gennemført i Allerød
Idrætspark i weekenden den 12/13. august og blev også en og med stor succes. Også en stor tak til
alle, som var med til at gennemføre minifodboldskolen.
I 2018 planlægger AFK igen at gennemføre to fodboldskoler.
Allerød Skolecup blev gennemført her 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. Skolecuppen har i 2017 doneret 10.000 kr. til opstarten af AFK Akademi.
ÅRET i FODBOLDAFDELINGERNE:
HERRESENIOR:
Seniorafdelingen har til at starte med i 2017, bestået af fire hold. Desværre måtte vi tidligt i foråret
trække senior 3 holdet pga. for lav tilslutning. Der arbejdes dog på højtryk på, at vi stabler en nyt
senior 3 hold på benene til sæsonstart 2018.
Senior 4 ‐ klubbens ultra sociale hold, har i 2017 været igennem en foryngelseskur både inde og
ude på kridtstregerne. Holdet trænes i dag af Lasse Mejdahl og Asger Saxil, som har skullet løfte
den tunge arv efter Stefan Skov og Jacob Nymand, som efter mange års tro tjeneste har helliget sig
det nye oldboys 2 hold.
Senior 1 og 2 har i 2017 haft en positiv fremgang. Der trænes stadig sammen med mange spillere
til træning og med gode sportslige resultater til følge. Senior 2 har i 2017 været trænet af John
Ingerslev og Michael Wissing, og er ved vinterpausen placeret på en 4 plads i serie 2.
Senior 1 har på trænersiden i 2017 fået tilgang af Kim Christensen, som er tilbage i AFK og som
sammen med Dennis Foss har ansvaret for senior 1. Holdet er ved vinterpausen placeret på en flot
delt 1. plads i 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:
2017 var igen et godt år for Kvindeafdelingen.
Kvindesenior havde i starten af 2017 skiftet cheftræner og fået Muhammed Keskin. Så man kunne
fra start mærke at de ville ud og vise deres værd. Første halvår blev afsluttet med en flot tredje
plads i deres række. Selv om det skete med et par dyre skader i bagagen.
Efteråret kom skævt fra start med en masse kampeflytninger som fik smadret rytmen. De
overlevede dog at blive i rækken, og har nu talt tingene igennem, så man ikke laver de samme fejl i
2018.
Kvindesenior er for tiden i gang med at bygge op til foråret 2018 og har fået et par af de skadede
piger retur, så nu skal der ud og kæmpes. KS takker alle omkring dem for deres støtte og support
på deres vej til ligestilling i klubben, som rigtig mange hjælper med til.
U18 og U14 piger var med en masse andre hold til indendørslandsmesterskaberne i Fredericia og
det gik over al forventning. Byen manglede dog strømmen i flere timer som gjorde nogle hold tog
hjem og andre fik rykket deres finaler til andre weekender. U18 vandt deres række for andet år i
træk. U14 måtte desværre tage hjem om spille finalerunden i anden weekend, men klarede det og
stod øverst da guldet skulle deles ud.
Desværre er LM aflyst i år, så der bliver ikke mulighed for at vinde det igen i 2018.
Vi har stadig 3 hold med i pokalen 2017‐2018. De er alle nået til semifinalerne. Det bliver
spændende og følge dem.
Vi havde igen i 2017 besøg af DBU´s pigeraket, som igen blev en stor succes. Dog er det ikke noget
som kan måles på antallet indmeldelser. Pige antallet er aktive spillere er støt, og i 2018 har vi
ekstra fokus på fastholdelse af unge piger fra 8 klasse til de går ud af gymnasiet. Dette vil
forhåbentligt kan måles i 2019.
UNGDOM ÆLDST:
Tak til trænere og ledere for jeres kæmpe utrættelige arbejde. Tak til forældre for jeres opbakning
og bidrag til helheden. Fodbold er verdens bedste leg, spil, motion og sociale omdrejningspunkt.
Ungdom ældst er kendetegnet ved, at være der, hvor drengene bliver teenagere, og det bliver kun
værre og værre. De bliver ramt af alkohol, fester, piger, gymnasiale uddannelser og i det hele taget
gennemgår de en fantastisk menneskelig udvikling. Kan du selv huske det? Det er her, at
fodbolden for de fleste glider i baggrunden og måske helt forsvinder på et tidspunkt. Hvad kan vi
gøre ved det?
Hvis det sociale fungerer, og hvis drengene udvikler sig fodboldmæssig, så er chancen større for, at
de bliver lidt længere. Vores målsætning er at holde på drengene og få dem tilbage, som er holdt

op. Det er bare sjovere at være flere, og der er plads nok på banerne og i vores fantastiske
klubhus. Vi skal sikre, at årgangene hænger sammen socialt og fodboldmæssigt. Det skal være
nemt og flydende, at spillere glider mellem holdene og at trænerne "besøger" forskellige hold for
at inspirere de andre trænere, og for at drengene får den opmærksomhed de fortjener på alle
niveauer.
Vi skal have flest mulige medlemmer og hold samtidig med, at førsteholdene spiller på højst
mulige niveau.
Peter Voergaard
AFK/UÆF
Beretninger fra årgangene:
Årgang 2004/U14
Årgang 2004 deltog i Vildbjerg cup i sommeren med 15 spillere og vandt deres række. Holdet har i
efteråret spillet i mesterrækken og er blevet nr. fire. 2. holdet har spillet i række 3 og er endt lige
under toppen.
I uge 42 deltog årgangen med 22 spillere i Costa Brava cup, med semifinalepladser i de to rækker
årgangen deltog i. Sidste dag regnede væk, så der blev aldrig spillet færdig. Årgang 2005 deltog
også. Årgangen er nu vokset til lige over 30. Der er kommet spillere retur fra højere niveau. Der er
kommet spillere udefra, og der er spillere der er startet op igen efter flere års fravær.
Der blev holdt privat landskamparrangement, hvor der var 24 spillere. Planen er at gøre det
samme til Danmarks kampe til VM i juni.
Det er planen at afholde en teambuilding sammen med 2004 AFK‐pigerne og en træningslejr i
Frederikshavn.
Det er målet at blive indrangeret i U15 Øst 2 efter sommerferien med førsteholdet.

Årgang 2003/U15
2003’erne har stadig en stor årgang. Selvom vi mistede 16 spillere i 2016, har vi formået at
tiltrække nye spillere i 2017. Samværet er stærkt mellem alle holdene, hvor bl.a. den månedlige
fællesspisning er med til at styrke dette.
Der er stort fremmøde til træning hver gang – både sommer og vinter. Trænerstaben – som
primært består af forældre – har masser af talent at arbejde med, hvilket også ses i drengenes
forsatte udvikling, både på og udenfor banen.

Årgang 2001‐2002/U17
Efter sommerferien blev årgang 01 og 02 lagt sammen i U17, der i starten af efterårssæsonen
bestod af omkring 60 drenge. Størstedelen af spillerne kom fra årgang 2002, som mod de
generelle tendenser i fodbold i teenageårene, havde oplevet massiv medlemsfremgang i årene
forud.
Men sammenlægningen har på flere måder været en lidt ”hård fødsel” med nye trænere og nye
holdkammerater. Men på trods af, at nogle spillere er stoppet, har vi alligevel, som formentlig den
eneste klub i Nordsjælland i efterårssæsonen kunnet stille tre 11‐mandshold.
U17‐1 opnåede en midterplacering i ØST2 i efteråret 2017. Vi havde nok forventet at kunne spille
med i toppen af rækken, men i betragtning af, at vi har en meget ung trup primært bestående af
førsteårs U17‐spillere, er resultatet godkendt. Også U17‐2 og U17‐3 har klaret sig fint i henholdsvis
række 1 og række 3.
Fra årsskiftet har Kenneth Frørup overtaget cheftrænerposten. Kenneth har en baggrund som
træner i HGI (Hillerød) og har i mange år trænet drenge i samme aldersgruppe. De første
meldinger fra både spillere og trænere er, at fremtiden tegner rigtig lovende. Så U17 går et
spændende forår 2018 i møde med en forventning om godt humør, på og uden for træningsbanen
og masser af point på kontoen.
Årgang 1998‐1999/U19 (1. halvår)
Årgang U19 (1998‐99) holdt juleferie i 2016 som planlagt med spillere og trænere til 2 hold, og
U19‐1 var igen blevet indrangeret til, at kunne spille i Øst 1 rækken i foråret 2017.
Det blev dog en svær 2017 opstart, idet en del spillere valgte at stoppe eller starte i andre klubber,
hvilket førte til at stemningen på U19 også var tæt på frysepunktet ved vinteropstart.
Men ved en fælles stor indsats fra de tilbageværende spillere og trænere lykkedes det at sætte to
smalle AFK U19 hold sammen til forårssæsonen i henholdsvis Øst 1 og Pulje 1.
Sæsonen bød selvfølgelig på mange fodboldmæssige udfordringer. Udover de mange feriedage,
eksamenslæsning og afslutningsfester blev spillerne på U19‐1 presset til det yderste i alle kampe
på elite niveau. Men de leverede og ved fælles holdindsats sørgede de for nogle flotte
præstationer og overraskelser bla. ved at vinde i Helsingør over det nye superliga U19 hold.
U19‐2 var på, når de spillede og spillede tre kampe uden nederlag i pulje 1.
Med forårssæsonen sluttede AFK U19‐1, for denne gang, en imponerende epoke med uafbrudt
deltagelse i elite række Øst 1 eller 2. division siden 2008.

Årgang 1999‐2000/U19 (2. halvår)
AFK U19 stod overfor en sand spillerafgang i foråret 2017. I april måned 2017 kontaktede Morten
Foldager Mads Damsgaard m.h.p. sammen at samle de resterende AFK U19 spillere, som kun talte
en håndfuld, men kombineret med at de gamle udmeldte spillere blev U19 "vækket til live".
I maj/juni 2017 blev der jævnligt kommunikeret med alle de gamle 99'ere og 00'ere, som af
forskellige grunde var stoppet. Der blev skabt en stor hype og tro på tingene under overskriften
"Make U19 Great Again". Inden sommerferien blev der afholdt "opstartsmøde", hvor Mads og
Morten fortalte drengene, at de ville starte årgangen op med drengenes ambitioner som den røde
tråd, uden at pege fingre af drengenes træningsflid.
I august 2017 var der omkring 50‐55 interesserede spillere på årgangen fordelt på to hold.
Ved udgangen af forårssæsonen 2017 valgte AFK, at nedrykke U19‐1 to rækker fra Øst 1 til
Mesterrækken. Det skulle vise sig at være et klogt valg, da U19‐1 efter en til tider utrolig flot
efterårssæson endte midt i rækken. Med lidt held og lidt mere flid, kunne holdet være endt på en
af de to oprykningspladser, men slutplaceringen svarede nogenlunde til trænerteamets
forventninger.
Efter sæsonen i Mesterrækken gik U19‐1 på vågeblus henover jul og nytår. Sæsonen startede op
midt i januar, hvor der spilles indtil flere træningskampe inden sæsonstarten i marts/april.
Trænerteamets vision er, at få så mange af drengene på årgangen sendt op på Senior efter
sommeren, vel vidende at det er en kæmpe udfordring, set i lyset af mange af spillernes nært
forestående eksaminer på gymnasiet o.a.. Dette og andre teenage‐aspekter har været utrolig
forstyrrende elementer, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at det til tider har været
utrolig svært og meget frustrerende med drenge i denne alder, men de to "hårdtprøvede" trænere
giver bestemt ikke så let op ;‐)

UNGDOM YNGST:
Vi har omkring 350 registrerede medlemmer i de 11 årgange afdelingen omfatter. Der har siden
2016 været en større nedgang i medlemstallet, som den nye ledelse af UY i det kommende år vil
arbejde på at vende.
Der er en konstant besætning på ca. 75 trænere og et stort antal holdledere. Disse trænere og
holdledere udfører et fantastisk arbejde. Vi har stadig fornøjelsen af enkelte kvindelige trænere på
nogle af de yngste årgange.
Udendørs havde vi i 2017 tilmeldt omkring 35 hold i SBU‐ og DGI‐regi.
Hen over vinteren træner seks ud af ti årgange i Ungdom Yngst udendørs på kunstbanerne i
Blovstrød og Allerød Idrætspark. Der bliver spillet vinterturnerings‐fodbold helt ned til U7 (2011).

I uge 32 afholdt AFK fodboldskole under DGI i Allerød Idrætspark med deltagelse af 225 drenge og
piger under ledelse af Morten Lichtenberg og Kim Plenge Jacobsen i forholdsvist godt dansk
sommervejr – det regnede næsten ikke og blæsten generede næsten ikke. Men det overordnede
indtryk var, at alle deltagerne og instruktørerne havde en rigtig god uge, både fodboldmæssigt og
socialt.
I weekenden i samme uge blev der afholdt mikrofodboldskole, ledet af årgang 2009 ‐ og det
foregik også i Allerød Idrætspark. Her deltog omkring 80 børn i de tre yngste årgange.
Den mangeårige formand for YU Erik Drejer meddelte ved sidste generalforsamling, at han
ønskede at fratræde som formand for Ungdom Yngst og at 2017 derfor blev hans sidste som
formand. Der skal derfor lyde en meget stor tak til Erik for de mange år som formand for UY. Erik
blev valgt som afdelingsformand helt tilbage i februar 2007 og har dermed været formand i hele
11 år.
OLDBOYS AFDELINGEN:
I 2017 skulle OB‐afdelingen fejre 50 års jubilæum. Det skulle bl.a. ske med en kamp mod
Græsrødderne. Det var desværre meget skuffende, da det viste sig at der blandt vores spillere ikke
var tilstrækkelig opbakning bag en sådan kamp, hvorfor den måtte aflyses. I det hele taget var der
ikke megen opbakning til hele arrangementet, som skulle have været afsluttet med fællesspisning,
med damer. Så også dette arrangement måtte desværre aflyses.
Så fejring af OB‐afdelingens 50 års jubilæum blev desværre ikke til noget.
Til gengæld var der meget stor opbakning til vores afslutningsfest, hvor vi for første gang i flere år
var mere end 80 deltagere. Faktisk kom vi helt op på 100 deltagere i alt!
Den årlige five‐a‐side turnering blev afviklet i et rædsomt regnvejr, men tilslutningen var alligevel
fin. Vi var ca. 30 deltagere der spillede om præmier og hæder. Aftenen sluttede med julebord.
I oktober måned fik vi en henvendelse fra et produktionsselskab om vi var interesseret i at være
med i en lille film vedr. kræft. Filmen foregik i omklædningsrummet, og deltaerne skulle være klar
på at vise bar overkrop, og vise eventuelle modermærker og andet, som kunne have relation til
kræft. Rasmus Bührmann, Joakim Faber‐Roed og Jacob Hecksher stillede sig velvilligt til rådighed.
Tak for det.
Mht. det sportslige skal vi nævne at Veteran 1 for 10. år i træk spillede i bedste række på Sjælland.
Holdet kvalificerede sig til endnu et år i rækken. Alderen er dog fremskreden og holdet har selv
valgt at gå ned fra elite øst rækken til veteran 1 rækken.
Grand Super Veteran spiller i en række hvor minimumsaldersgrænsen er 54 år. Holdets
gennemsnitsalder er ret høj, med flere over 70 år. Det har derfor været under overvejelse at
holdet skulle flytte til Masters, hvor minimumsalderen er 60. Man har dog valgt at blive i Grand

Super Veteran rækken, da man ellers ville miste 4‐5 spillere som er under de krævede 60 år, og
derfor ikke kunne være med.
Bland de ”yngste” i Oldboysrækkerne blev afdelingen i 2017 udvidet med yderligere 1 hold således
at der nu er 2 fulde 11 mandshold i Oldboys, hvor OB1 spiller i DBU Sjællands Oldboys 1 række
mens OB2 holdet spiller i Oldboys 2 rækken.

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 skal vi desværre igen i år bringe mindeord om nogle af vores gode medlemmer som
er gået bort i årets løb.
I starten af året gik tidligere Kvindeformand Helle Balle bort som vi mindedes på
Generalforsamlingen i februar 2017.
Senere på året er fem af vores andre koryfæer desværre også gået bort.
Johan Pitzner‐Schmidt gik helt uventet og i en al for tidlig alder bort i marts 2017. Johan har været
senior spiller på vores første hold, har trænet ungdoms hold i rigtigt mange år, Johan har været
Ungdom Ældst formand og Johan her været i AFK Bestyrelsen.
Johan var kendt for en kontant og ærlig indstilling til alt hvad han deltog i, men der var aldrig tvivl
om, hvad Johan mente om tingene, hvilket alle omkring ham havde stor respekt for.
Johan har i det hele taget været et fremtrædende kendt og vellidt ansigt i vores klub i mere end 40
år.
Kurt Hansen (Taske – Den Røde Baron) gik ligeledes alt for tidligt bort i 2017. Kurt var kendt for et
utal af kampe på senior 1 og kendt for sin kompromisløse indstilling til fodbold spillet.
”Rejs dig op – det er jo ikke folkedans er et kendt udtryk fra Kurt når hans direkte modspiller måtte
bide i græsset”. Kurt var også et kendt ansigt i Allerød generelt med en lang karriere i lokal politik
bag sig som også indebar mange år som en utrolig dygtig, vellidt respekteret viceborgmester.
Gert Frandsen ‐ også kendt for en senior karriere og mangeårigt holdleder arbejde i AFK gik
ligeledes bort efter en del år med sygdom. Både Gert og hans familie er også mangeårige
medlemmer og kendte ansigter i både lederarbejde og den sociale omgang i vores klub.

Mogens Fritz gik også bort i 2017. Mogens som om nogen var vores ”Wildemann” mand. Mogens
var i spidsen for vores samarbejde med vores mangeårige tyske venskabsklub fra Wildemann i
Harzen. Mogens var drivkraften i dette venskab gennem mange år og en stor primus motor.
Mogens har også spillet fodbold i sine yngre dage i klubben og var også et mangeårigt kendt ansigt
i klubben.
Søren Jensen ‐ kendt af alle i årgang 1994 gik efter længere tids sygdom desværre også bort i 2017.
Søren var i en årrække træner for drengene og altid synlig og vellidt blandt spillere, trænere og
forældre.
Fodbolden i Allerød var vigtig for Søren og han var således også på pletten da en lille forældre
gruppe på 3 stiftede FORZA AFK for at kæmpe for et fodboldanlæg i Møllemosen. Det blev til
utallige møder med kommunens politikkere, læserbreve, samt en del borgermøder.
I dag står Sørens navn som en stor del af æren for at vi har Allerød Idrætspark i Møllemosen.
Søren var altid glad, engageret og vellidt af alle der mødte ham. Han var altid klar på en hyggelig
snak på sidelinjen, både om fodbold og verden omkring ham.
Søren vil være savnet og husket som en vigtig brik i en årrække.
Vi vil huske dem alle med stor glæde og mindes dem for et stort AFK hjerte – her taler vi om
AFK’ere i den grad og venner vi aldrig vil glemme.
Ære være Helle, Johan, Kurt, Gert, Mogens og Sørens minde.

Med sportslige hilsner
På Bestyrelsen vegne
Flemming Bærentzen
Formand for AFK

