
   

Herfølge Boldklub – en klub for de bedste  og de fleste!  

Bestyrelsens beretning 2017 

 

Et år med rigtig mange aktiviteter – på og uden for banen 

Sportsligt startede 2017 med flot deltagelse i Futsal i Final Indoor stævnet i Roskilde hallerne som samler de 

bedste hold i DBU rækkerne. Her var der deltagelse af 2 hold fra drengene og 3 hold fra HB Pigefodbold og 

det blev til i alt 3 medaljer – guld, sølv & bronze. Resultaterne kommer på baggrund af arbejdet med Futsal 

i klubben, hvor det efterhånden er et godt indbygget værktøj til supplement af fodboldtræningen om 

vinteren. 

Gennem året var der flot deltagelse i flere stævner i ind og udland med masser af gode oplevelser for piger 

og drenge. Herfølge nåede blandt andet at se U11 drenge vinde Bayern Soccer Cup i Munchen, U13 drenge 

vinde Kattegat Cup i Grenå og U15 drenge at vinde Nør Halne Cup i Ålborg. 

Deltagelsen i DBU turneringer foregik på mere jævnt niveau uden markante forskydninger. Dog måtte vort 

1. senior hold rykke ned i serie 1, og der må arbejdes på at finde det flotte niveau der sikrede oprykning 

sæsonen før. 

Hjemme i Herfølge havde vi fornøjelsen af, at arrangere 2 store stævner. Jyske 3 bold i april for de helt små 

blev en fantastisk oplevelse med masser af tilstrømning og over 200 hold der spillede 3 mands bold. 

Kombinationen af de helt små med ild i øjnene og vilje til sejr under kampen og bagefter fornøjelsen ved at 

være sammen med gode kammerater var en stor fornøjelse at se på. Herfølge Cup i august er blevet 

veletableret og godt organiseret, og deltagelsen var endnu en gang på højt niveau. De frivillige måtte dog 

arbejde for at sikre den gode deltagelse, og vigtigheden af at finde det helt rigtige tidspunkt for afholdelse 

blev understreget. 

Herfølge BK afholdt den traditionelle DBU fodboldskole med en rigtig godt organiseret uge i 

skolesommerferien. Det er godt at se masser af Herfølge BK trænere give gode oplevelser til både Herfølge 

BK spillere og spillere der kommer udefra. Den initiativrige børneafdeling arrangerede micro fodbold skole 

for de helt små med godt resultat. Herfølge BK valgte at arrangere denne skole i DBU’s fravær hvilket blev 

værdsat af de deltagende. 

Samarbejdet med HB Køge blev udbygget på flere måder. Vi samarbejder nu med fælles ungdomshold 

drenge ned til U13 og vi samarbejder omkring en nyskabelse i DBU regi – DBU top center. I Herfølge BK 

glæder vi os over udbygningen af det gode samarbejde, og har taget de første skridt til forlængelse af 

samarbejdsaftalen med HB Køge. Her tages der også højde for den forventede etablering af ny Køge 

idrætspark. 

HB Køges brand bruges i pigefodbolden i forbindelse med det holdsamarbejde for de bedste piger der er 

etableret mellem 7 klubber. Igennem 2017 blev der arbejdet med planer om etablering af hold i HB Køge 

efter en model med elementer fra drenge/herre siden.  

Antallet af spillere i klubben har været marginalt stigende, hvilket dækker over et fald blandt de ældre 

drenge spillere og en noget større stigning blandt de helt unge pigespillere. Klubben tror dog på stigende 

medlemstal på baggrund af opstart af motionsfodbold for mænd, fodboldfitness for kvinder samt opstarten 



   

af et ung senior hold som ventes at slå igennem på medlemstallene i 2018. Den fortsatte udbygning af 

pigefodbold forventes også at slå yderligere igennem i 2018. 

De mange aktiviteter uden for banen  

Klubben har drevet et DBU og Køge kommune støttet projekt siden sommeren 2017, der handler om 

rekruttering af flere pigefodboldspillere i Køge kommune. Skoler, SFO og klubber inddrages i projektet som 

introducerer de helt små piger til glæden ved fodbold og en fast fritidsaktivitet i foreninger. Modellen 

forventes også at kunne bruges til drengefodboldspillere i 2018. 

2017 blev et år hvor der blev arbejdet meget med de fysiske rammer for medlemmerne. Udgangspunktet 

er alvorligt. Rammerne på Herfølge stadion er meget nedslidte og utilstrækkelige til den aktivitet der er, og 

forventes at blive fremadrettet. Generelt ventes stigende aktivitet på baggrund af flere medlemmer 

(drenge og specielt piger) og indholdet i samarbejdet med HB Køge og HB Køge pigefodbold. Specielt 

mangler flere omklædningsfaciliteter og mere plads til at spille på om vinteren hvor over 600 spillere har 

deres ugentlige aktiviteter på en enkelt kunstbane. 

Klubben gennemførte for egne midler en renovering af cafeteria lokaler og det gamle klubhus i 2017 for at 

sikre et bedre klubliv. Sidste større renovering lå mange år tilbage, så behovet var kraftigt til stede. 

Lokalerne blev hurtigt taget i brug efter renovering. Stor tak til de frivillige der gjorde det muligt. 

Klubben har arbejdet for at skabe politisk opmærksomhed omkring medlemmernes behov i forhold til de 

fysiske rammer. Der har været ført livlig dialog med politikere bredt og administrationen i Køge kommune. 

Op til kommunalvalget 2017 var klubben hovedarrangør af et meget velbesøgt vælgermøde med deltagelse 

af spidskandidaterne for alle de politiske partier, hvor emnet var politikernes planer for Herfølge Stadion og 

området omkring det. Andre idrætsforeninger i Herfølge og Herfølge spejderne var medarrangører. Alt 

sammen har været med til at øge opmærksomheden omkring forholdene. 

Specifikt er der de kommende 3 år afsat lidt over 5 mio. kr. til forbedringer på Herfølge stadion, hvoraf den 

første ½ mio. kr. er frigivet til klubben. Denne vil blive brugt til en gennemgående renovering af de 

eksisterende omklædningsrum samt etablering af 2 nye. Bestyrelsen finder det dog nødvendigt at der 

skaffes flere ressourcer til forbedring af de fysiske rammer og arbejder på flere fronter på dette. 

Klubbens økonomiske resultat sluttede med et mindre underskud, hvilket ikke er tilfredsstillende. Herfølge 

BK skal have et økonomi der sikrer et godt aktivitetssæt for medlemmerne, og de kommende år ønskes en 

forbedring af de økonomiske rammer. Et aktivitetssæt til sikring af dette, gældende både forbedrede 

indtægter og mindskede omkostninger er iværksat, og der forventes et overskud i 2018 til opbygning af 

egenkapitalen i klubben. 

Vi skal arbejde med væsentlige udfordringer i 2018. 

- Vi har så mange gode ting vi kan gøre i Herfølge BK. Næsten 100 meget aktive frivillige har deres 

ugentlige gang tæt på holdene omkring træning og kamp. Vi savner imidlertid flere frivillige til 

aktiviteter som stævneafholdelse, kommunikation, sociale arrangementer, rejseaktivitet og meget 

andet sjovt og spændende arbejde. Vi vil arbejde med at aktivere de over 1000 interessenter i form 

af forældre og andre som har deres gang i klubben. 

- Vi vil løfte det sportslige niveau i træning og kamp. Vi ønsker at spillerne realiserer deres bedste 

fodboldmæssige niveau i Herfølge BK. Vi er på et godt niveau, men ønsker at løfte kvaliteten 

yderligere. 

- Vi ønsker at skabe et mere solidt økonomisk grundlag i klubben 



   

- Vi skal forbedre de fysiske rammer for medlemmerne for medlemmerne. 

Fodbold er teamwork – på og udenfor banen 

Det bedste ved at være i Herfølge BK er at opleve det store engagement som medlemmer, forældre og 

familie til medlemmer, og frivillige har omkring det helt grundlæggende – at deltage i eller støtte verdens 

bedste leg – fodbold. 

Jeg oplever den både hos de helt små medlemmer når de giver den gas på en forårsdag til jyske 3 bold, 

motionsherrerne når de går på banen i 4 graders frost med grin og latter eller de mange frivillige som 

knokler på. 

Jeg glæder mig også over relationerne til samarbejdspartnere som HB Køge, Køge BK, ETK, Køge kommune, 

sponsorer og andre hvor engagementet i fodbold ofte er centralt, men aldrig fraværende. 

Jeg glæder mig til et 2018 med masser af engagement af Herfølge BK. 

Søren Lindholm Hansen 

Formand 


