ÅRSBERETNING 2019
INDLEDNING
I lighed med tidligere år vil bestyrelsens beretning bestå af 2 dele. En overordnet del for hele
klubben som jeg vil fremlægge og en afdelingsopdelt del som de enkelte afdelingsformænd vil
fremlægge.
Året 2019 har igen været et begivenhedsrigt år med både flotte resultater og masser af godt
klubliv både på de enkelte hold, på årgangene, i afdelingerne og i klubben som helhed.

ORGANISATORISKE FORHOLD
Organisatorisk har 2019 ikke budt på de store forandringer i vores klub.

DEN FRIVILLIGE INDSATS
CAFEEN
Ved udgangen af 2019 har klubben selv forpagtet cafeen i 5½ år. Cafeen drives på frivillig basis af
en lille styregruppe som står for vagtplanlægning, indkøb, prisfastsættelse, og andre
administrative opgaver som hører til selve cafedriften. Hertil kommer der så en ”vagtgruppe” af
primært frivillige forældre mv. og andre med tilknytning til klubben som sammen med
styregruppen varetager de daglige cafevagter både på hverdage og i weekender.
Antallet af frivillige i specielt ”vagtgruppen” er fortsat relativt lavt hvilket betyder at åbningstiden i
nogen perioder er begrænset. Dette gælder især i vinterperioden hvor antallet af baner til
rådighed gør at aktivitetsniveauet generelt er lavt.
I ”græssæsonen” forsøger styregruppen kun at holde lukket på dage med lavere aktivitet i
klubhuset men bemandingssituationen gør at der desværre også har været lukket om aftenen på
hverdage hvor aktivitetsniveauet gør vi egentlig gerne ville have åbent. Dette kan kun løses ved at
der kommer flere frivillige i vagtgruppen som kunne tænkes at tage en cafevagt f.eks. en gang om
måneden.
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Vi skal fra bestyrelsens side derfor kraftigt opfordre interesserede forældre eller andre som ønsker
at give en hånd med til at kontakte cafeen.
Vi kan ikke takke de få frivillige ledere og hjælpere til cafeen nok - uden jeres store indsats og gode
humør i lugen var der ikke det gode klubliv og super stemning i vores klubhus som der virkelig er.

BANKOEN
Banko Banden (Banko Support) har også i 2019 fast spillet banko hver onsdag i Centerhallen. Dette
har igen i år har banken genereret et flot overskud som er til stor gavn for AFK.
Bankoen har i mange år været drevet af den samme lille gruppe frivillige. I 2019 har vi lavet en
styregruppe med nye og yngre kræfter, der sammen med de erfarne skal sikre at vi også fremover
og på længere sigt har en fast bankoaktivitet til stor gavn for både de faste bankospillere og til
AFK.
I lighed med cafeen har Bankoen dog også brug for flere frivillige – dette gælder både til
nummeropråb og til fordeling af præmier på gulvet.
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 alle de frivillige i hele Banko Banden for jeres store gejst og meget flotte tilskud til
AFK i 2019. Vi har sagt det før og gentager det gerne igen - I er super vigtige for AFK!

LEDERAFSLUTNINGEN
Bestyrelsen har i 2019 valgt at flytte årets lederafslutning til 7. marts 2020. Årsagen til dette har
været at det sene efterår er præget af en del afdelings-, årgangs- og holdafslutninger der gør at
mange trænere og ledere har mange klubarrangementer på kort tid. Ved af flytte
lederafslutningen til foråret og afholde denne som en ”opstartsfest” er det bestyrelsens
forhåbning at tilslutningen fra klubbens trænere og ledere til festen vil stige.
Lederfesten vil selvfølgelig forsat inkludere vores faste prisuddelinger til både årets
ungdomstræner og årets leder i AFK.
Vi håber at se så mange trænere og ledere som muligt til lederfesten. Det er en god mulighed for
vores mange frivillige til at skabe kontakter på tværs af hold, årgange og afdelinger.
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ØKONOMISKE FORHOLD:
Klubbens økonomi er ved udgangen af 2019 forsat god og sund. Årsregnskabet for 2019 viser et
overskud på 20 tkr.
Bestyrelsen finder anledning til at fremhæve følgende økonomiske forhold fra 2019:
Klubbens indtægter fra kontingenter er i 2019 steget fra 1.204 tkr i 2018 til 1.280 tkr. i 2019. I
stigningen indgår dog en regulering af hensættelsen til tab på tilgodehavende kontingenter på 25
tkr. som påvirker kontingentindtægterne positivt.
Stigningen i kontingentindtægterne skyldes primært at vores medlemsantal forsat udvikler sig
positivt. Vi er vedudgangen af 2019 oppe på aktive 963 medlemmer mod 945 ved udgangen af
2018.
Samtidig har kontingentkasseren i 2019 haft stor fokus på at nedbringe antallet af
kontingentrestancer således at vi ved udgangen kun har tilgodehavende kontingentrestancer på
18 tkr. med 37 tkr. sidste år.
I 2019 har AFK modtaget Aktivitetstilskud fra Allerød Kommune på 217 tkr. der ydes til aktive
kontingentbetalende medlemmer op til og med 25 år med 300 kr. pr. medlem. Dette er på linje
med tilskuddet som blev modtaget for 2018.
Driften af vores cafe har i 2019 givet et overskud på 59 tkr. hvilket er lidt under budgettet på 60
tkr. Vi havde i 2018 valgt at opsige vores tv-aftale med Viasat hvilket har reduceret vores faste
omkostninger for 2019. Imidlertid har vores omsætning været noget lavere i 2019 sammenlignet
med tidligere år. Årsagen til dette skal primært findes i flere ”lukkedage” samt at vi har flyttet
vores lederfest til foråret.
Bankoaktiviteten i Centerhallen har givet et overskud på 104 tkr i 2019, hvilket er en flot
opfølgning på sidste års resultat på 99 tkr.
Samlet set viser regnskabet for 2018 et overskud på 20 tkr. som primært kan henføres til at
forbruget i afdelingerne samlet set er mindre end budgetteret.
Bestyrelsen har besluttet at overskuddet overføres til træneruddannelsespuljen med henblik på
fremtidig uddannelse af vores trænere og ledere.
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ALLERØD IDRÆTSPARK:
I 2019 har der ikke været de store forandringer i Allerød Idrætspark.
En stor del af det resterende baneareal på bane 6-8 blev i sommers renoveret, hvilket har betydet
at bane 8 ikke har været brugbar i løbet af efteråret. Det har sat et ekstra pres på træningen, men
alt i alt har holdene klaret det fint med at dele den baneplads, der var til rådighed.
I efteråret 2019, er der desuden anlagt to pannabaner med lys på. Banerne er anlagt med
midlerne fra vores ungdomspulje. Disse var primært doneret til Klubben ved Kurt Hansens
begravelse i 2017 efter hans eget ønske. Herudover blev der også i 2017 doneret penge ved Johan
Pitzner-Schmidt´s alt for tidlige begravelse. Banerne vil blive officielt indviet i 2020.

AFK AKADEMI:
AFK Akademi har i 2019 fungeret på 3. år som et fælles træningstilbud uanset niveau til piger og
drenge.
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 Lennart Engelhardt 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:
Traditionen tro har AFK også i 2019 gennemført to fodboldskoler.
Den store fodboldskole blev for første gang ledet af Joan Christensen sammen med Kim Plenge
Jacobsen. Fodboldskolen blev igen i år afholdt i uge 32 og skolen blev også i år en stor succes –
dette til trods for at vejrguderne desværre ikke helt var med skolen i år. En stor tak skal lyde til
både de 2 skoleledere samt alle de engagerede frivillige trænere og hjælpere som er med til at
gennemføre fodboldskolen.
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Minifodboldsskolen blev afholdt med årg. 2011 som arrangør. Den blev gennemført i Allerød
Idrætspark i weekenden den 10/11. august og blev også en stor succes. Også en stor tak til alle,
som var med til at gennemføre minifodboldskolen.
I 2020 planlægger AFK igen at gennemføre den store fodboldskole i uge 32 samt den lille
fodboldskole i samme weekend. I forbindelse med den store Fodboldskole har Kim Plenge valgt at
stoppe. Dino Karjasevic som de fleste nok kender fra hans tid på senior 1 træder ind som ny
skoleleder sammen med Joan Christensen.
Allerød Skolecup er igen i år blevet gennemført her i januar måned (weekenderne 18/19 og 25/26)
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 fra bestyrelsen, 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:
Herreseniorafdelingen har i 2019 bestået af fire hold.
Senior 4 har haft en blandet sæson rent sportsligt og desværre måtte se sig nødsaget til at par
ærgerlige afbud i løbet af sæsonen. Holdet er pt. placeret i serie 5 og fokus er på hygge og socialt
samvær men kunne godt bruge lidt tilgang på spillersiden for at have en bredere trup. Holdet
trænes af Lasse Mejdahl og Asger Saxil.
Senior 3 spillede en forrygende forårssæson, hvor holder sluttede på en flot 3. plads i serie 4 – kun
få point fra oprykningen. Bl.a. blev det til fine sejre over naboerne fra Blovstrød. Efterårssæsonen
har også været fin og holdet overvintrer midt i rækken ved vinterpausen, hvilket er mere end
godkendt, da mere end halvdelen af forårets hold ikke har været til rådighed pga. rejser mv.
Holdet trænes på andet år af Fini Tiedt.
Senior 2 har i det forgangne år spillet i Serie 2 og det er første år under de nye trænere Dennis og
Morten, som overtog trænergerningen sidste vinter. Holdet spillede et flot forår, og klarede sig
klart fri af nedrykning og i efteråret er holdet placeret i midten af rækken ved vinterpausen. Holdet
består af en kombination af unge talentfulde spillere og et par mere rutinerede spillere. Der har i
sæsonen desuden været et fint samarbejde med U19 og senior 1. Holdet trænes af Dennis
Lauridsen og Morten Hansen.
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Senior 1 spillede en flot første sæson i Danmarksserien og sluttede på en fortjent 6. plads i foråret.
I efteråret har holdet taget fat på anden sæson i Danmarksserien og er ved vinterpausen placeret
på en 7. plads i rækken. Målsætningen for sæsonen er at undgå nedrykning og få spillet det meget
unge hold bedre sammen. Trænerteamet udgøres af Dennis Foss og Christensen.
På den sociale front har der været holdt både sommer- og afslutningsfest for hele kvinde- og
herresenior. Til afslutningsfesten i november blev følgende kåret til årets spillere på de enkelte
hold: KS1: Helena Glud, KS2: Amanda Ullmann, HS4: Johan Mangaard Lintrup, HS3: Jacob
Gudnason, HS2: Anders Fleng, HS1: Mads Rem

KVINDEAFDELINGEN:
Igen i 2019 var der masser af glade pigeansigter på banerne, som ydede en masse god træning og
flotte fodboldkampe.
Kvindesenior 1 fik i 2019 tilgang af Rene Johansen som cheftræner. Samtidig blev
kvindeseniortruppen organisatorisk ændret fra et ”ungt” og ”gammelt” hold til et ”stærkt” og et
lidt mere ”afslappet” hold - dog er begge hold stadig i stærke puljer. Der er stadig stor fokus på det
gode træningsmiljø som vi har haft et par år.
U16 pigerne rykkede fra øst 2 til øst 1 og har fået et par piger hjem fra FCN.
U12 pigerne vandt deres række og skal op og prøve kræfter i den bedste række i 2020.
Vi vandt SM igen indendørs for kvindesenior.
Så flere spændende kampe er i vente i 2020.

UNGDOM ÆLDST:
U14
Samarbejdet med Blovstrød IF fortsætter, og det kører godt. Spillere fra begge klubber er med til
11-mands kampene. U14 startede på 11-mands officielt efter sommerferien 2019, hvilket har
været en stor og god ting for drengene. 11-mands holdet er startet lidt konservativt ud med at
spille i række 3, da holdet er stadig er lidt følsom overfor for mange afbud til kampene. Antallet af
drenge på U14 er stabilt med både af- og tilgang af et par stykker. Drengene hygger sig godt med
hinanden og med trænerne.
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U15
Efter 10 år med Morten Jonas som cheftræner har årgangen i 2019 foretaget et ønsket skifte, da
Esben Christensen kom til som ny cheftræner. Esben har værdifuld erfaring fra bl.a. Fredensborg
BI, hvor han har arbejdet tæt sammen med den tidligere FCK træner Benny Johansen.
U15 har 35 kamp- og træningsaktive spillere og holder med få afgange og få tilgange et stabilt
niveau.
U15 stiller med to hold i hhv. Mesterrækken og Række 3, sidstnævnte dog med lidt støtte fra
årgang 2006. Hold 1 sluttede i sin kun anden sæson i Mesterrækken som nr. 2, mens hold 2 også
sluttede i den rigtige ende af rækken. I vintersæsonen har hold 1 bl.a. slået flere hold fra Liga 2, så
det er med stor positivitet, at der ses frem mod græssæsonen.
Haderslev Cup er destinationen for årets første stævne i Pinsen. Årgangen ligeledes har haft fokus
på det sociale element i diverse arrangementer og træningslejre.
U17
Fra januar vandt U17-1 alle deres kampe i vinterturneringen, hvor man sluttede på 2. pladsen efter
LSF, som man havde tabt til før jul. Vintermånederne handlede rigtig meget om, endelig at få
samlet årgang 02 og 03 (efter udfordringer i efteråret 18). Det lykkedes rigtig fint henad vejen. Vi
oplevede endda, at flere tidligere AFK-spillere vendte hjem, efter ophold i andre klubber i højere
rækker. I foråret havde vi derfor 3 hold blandet af 02’ere og 03’ere og enkelte 01’ere. Vi måtte
sande, at det var vanskeligt at stille 3 11-mandshold, men det var en kæmpe succes, at både 1. og
2. holdet kvalificerede sig til slutspillet om Sjællandsmesterskabet i deres respektive rækker (1.
holdet vandt mesterrækken).
I efteråret startede processen så forfra, med at samle 2 årgange - denne gang 03 og 04.samt
enkelte 02’ere. Igen har det været vanskeligt at stille 3 11-mandshold, og vi må nok overveje, om
vi skal nøjes med 2 hold til foråret 2020. Det blev til godkendte placeringer for 1. og 2. holdet i
henholdsvis Øst 2 og række 1. Det skal vi forsøge at gøre bedre, så vi i foråret kan kæmpe med om
topplaceringerne.
U19
For første gang i mange år har U19 to 11-mandshold med masser af spillere. Så mange at nogle må
stå over til kampe. Lidt atypisk udgøres række 1-holdet af 01’ere og mesterrækkeholdet af 02’ere.
Der er masser af god stemning hos disse drenge, som udover fodbolden har travlt med
ungdomsuddannelse, lektier, fitness-træning, fritidsarbejde og kærester. Trænerne gør også her et
stort flot arbejde og lykkedes med at holde drengene til.
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UNGDOM YNGST:
2019 var generelt et roligt år i Ungdom Yngst uden de store udsving. En ting bør dog fremhæves,
og det er AFK Cup, som blev afholdt første gang i 2019. AFK Cup er et fodboldstævne forbeholdt 5mands hold, hvor flere end 1.000 spillere havde fundet vej til Allerød, for at spille en god gang
fodbold. Stævnet blev afholdt på blot én dag på AFK’s anlæg i Møllemosen, hvilket krævede et
enormt planlægningsarbejde og en knivskarp koordinering. Både vejrguderne og stævneguderne
var med os, for stævnet forløb over al forventning i pragtfuldt vejr og med positiv feedback fra de
deltagende hold. Det var årgang 2010, der har taget initiativ til arrangementet, og de havde fået
hjælp fra mange frivillige hjælpere samt andre årgange, til at dømme kampe, stå i boder og bare få
dagen til at blive en succes. Det er besluttet at gentage succesen i 2020, og man er allerede godt i
gang med forberedelserne. I år strækker stævnet sig over to dage, 6-7. juni, og målet er at ca.
1.500 børn deltager.
Hvad medlemstallet over vores yngste fodboldspillere angår, har vi holdt fast i antallet fra 2018 på
ca. 390 spillere. Vi er endnu ikke på niveau med 2015/2016, men fremgangen fra 2017 er der ikke
ændret på. Vi står overfor at aflevere ca. 30 spillere til Ungdom Ældst, når årgang 2007 efter
sommerferien bliver U14, men mon ikke de yngste årgange sammen med kommende årgang 2016
i løbet af 2020/2021 sæsonen formår at lukke det hul?
Fra 2020 vil UY formandskabet blive udvidet med en næstformand, Trygve Laub Asserhøj, som har
indvilget i at indgå makkerskab med Søren om at drive Ungdom Yngst. Det er positivt, at nye
kræfter byder sig til, og vi ser frem til et godt og produktivt samarbejde. Trygve er tillige
Gruppeleder på årgang 2013, ligesom han også er træner på årgangen. Velkommen til, Trygve!
OLDBOYS AFDELINGEN:
Oldboysafdelingen har i 2019 har en netto medlemsfremgang på 11 spillere fordelt på alle hold.
Specielt den ”yngre årgang” (Oldboysspillerne i 30érne) oplever forsat tilgang spillertrupperne. Der
er tale om både gamle kendinge som starter op igen men også nye spillere (tilflyttere) som aldrig
før har spillet i AFK.
Ved udgangen af 2019 er afdelingen oppe på 138 aktive spillere fordelt på de 8 hold i afdelingen.
Afslutningsfesten var som altid en succes. Deltagerantallet var dog i år noget mindre end tidligere
idet der kun var 45 glade og feststemte deltagere som deltog. Igen i år blev der helt udsolgt i
lotteriet. Tak til vore altid velvillige sponsorer for de mange (rigtig mange) og fine præmier.
Sportsligt har 2019 været lidt blandet.
På den positive side så var det i år Oldboys 2´s tur til at vinde Sjællandsmesterskabet ved
finalestævnet i Vedbæk søndag den 6. oktober. Holdet havde vundet deres række i
sommerturneringen med kun 2 nederlag og 2 uafgjorte samt hele 14 sejre.
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Desværre måtte Oldboys 1 efter en meget tæt bundstrid blandt de sidste 4 hold rykke ned efter
kun en sæson i den bedste række (Øst-rækken) hvilket betyder at OB2 ikke kan rykke op i række 1.
Veteran 1 var i 2019 igen tilbage i Øst-rækken, hvor det blev til en samlet 4. plads efter en lidt
blandet sæson med 9 sejre, 6 nederlag samt 3 uafgjorte.
Veteranernes 8 mands hold endte forårssæsonen i bunden af rækken og valgte i sommers at rykke
en årgang op til Superveteran (45+). Her havde man dog fået sig tilmeldt i den bedste række og
endte derfor også efteråret i bunden af rækken.
Superveteran 1 (11 mands 45+) endte i foråret på en flot 1. plads i rækken. I efteråret blev det dog
desværre kun til en 2. plads efter en tæt duel med LSF.
Vores 8 mands Masters hold (50+) havde også en god sæson hvor det i efteråret blev til en flot 1.
plads i rækken.
Vores 2 sidste hold - 11 mands Gran Superveteran og vores ældste hold 8 mands Gran Super
masters (60+) har i 2019 spillet under Old Boys sammenslutningen af 1949. Sammenslutningen har
ved udgangen af 2019 valgt at nedlægge sig selv på grund af manglende holdtilmeldinger. Begge
hold overføres derfor til DBU´s turneringer i 2020.
I sommerpausen og nu her i vintersæsonen har der igen i år været fællestræning for hele
afdelingen. I sommers var det på Møllemosen og her i vinterpausen træner vi sammen med
Blovstrød ude på kunsten i Blovstrød. Der er fint fremmøde til hver træning både mandag og
torsdag.

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 og Allerød Kommune.
Uden alle jer var AFK ikke, hvor vi glædeligvis er i dag!
--------Som afslutning vil jeg lige sige et par om Bjarni Jørgensen som desværre gik bort den 10. august
2019.
Bjarni Jørgensen var som sådan ikke medlem af vores klub, men Bjarni startede for mange år siden
Allerød Erhvervsklub op sammen med Ivan Skov.
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Bjarni var i mange år formand for Allerød Erhvervsklub og har gennem årene støttet AFK med
store beløb til glæde for alle i vores klub.
Udover det, har Bjarni Jørgensen været en fremtrædende forretningsmand i Allerød, hvor han
startede både Allerød Foto & Allerød Idræt op. Han drev begge butikker i byen i mange år.
Bjarni sad også flere år i Allerød Byråd.
Vi vil mindes Bjarni for sit store sportshjerte og store engagement i alt hvad han havde med at
gøre.
Ære være Bjarni´s minde.

Med sportslige hilsner
På Bestyrelsen vegne
Flemming Bærentzen
Formand for Allerød Fodbold Klub
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