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I 2005 har FKIF eksisteret i 75 år
Inden man beslutter at udarbejde et jubilæumsskrift i anledning af et 75 års jubi-
læum, er det vel meget naturligt, at man overvejer om det gavner noget som helst,
at forfatte et sådant.Vores vurdering har været – Ja, det gavner, endda en hel masse.

Dels kan vi benytte lejligheden til at se lidt på klubbens generelle “helbredstil-
stand” – alderen fordrer vel lidt omsorg, og vi har så mulighed for eventuelt at få 
udskrevet en rollator til den “gamle dame”……..

Dels har vi haft det positive pres, at der har været udarbejdet jubilæumsskrifter 
både til klubbens 25-,40- og 50 års jubilæum.Og det vil jo være en falliterklæring om
ikke vi også til 75 års jubilæet evnede at udarbejde et jubilæumsskrift. For hvor har
det været sjovt at læse disse jubilæumsskrifter. Mest sjovt for os badmintonspillere
har 50 års jubilæumsskriftet været – for badminton kom først med som sport i FKIF
i 1962, da hal 1 stod færdig på Jens Jessensvej. For at alle kan få den samme glæde af
at læse 50 års jubilæumsskriftet, har vi valgt at genoptrykke det – det ligger inden i
dette skrift.

FKIF – som klubben ser ud i dag – er et produkt af sin lange historie. Ikke på den
tunge og støvede måde – men på den måde, at der er en række traditioner (hvor
mange klubber har f.eks. en klub-fane og en generalforsamlingsvalgt fanebærer?) og
lang række medlemmer der har været i klubben i rigtig mange år.Og for dem er klub-
ben blevet deres “anden familie”, hvad den for øvrigt også er for nogle af os andre,
der har været med knapt så længe…..

At vi har kunnet overleve som klub i 75 år, skyldes den til enhver tid siddende be-
styrelses evne til at få klubben til at tilpasse sig de krav og ønsker medlemmerne har
haft gennem tiderne.Vi har evnet at udvikle os – senest har vi set fodboldafdelingens
behov for at udvikle sig fra en DAI-klub til en KBU-klub. Dette løstes i år 2000 ved,
at fodboldafdelingen etablerede et samarbejde med Dalgas (der havde KBU-licens)
og B72 – og dannede klubben Frederiksberg Alliancen 2000. Da dette skete, tilpas-
sede vi klubben, som herefter alene har badminton på programmet.

Endnu en god grund til at udarbejde et skrift er, at få lejlighed til at fremhæve og
takke de som har lagt et stort frivilligt arbejde i klubben.Uden disse ildsjæle kunne vi
have pillet nettene ned og slukket lyset for længe siden. Og tak til medlemmerne der
til enhver tid er kommet til træning,kampe og fester,med godt humør og med lyst til
en god fight og lidt hygge bag efter…

Endelig har vi søgt at fastholde historien og de centrale begivenheder på skrift,
for at have et sted at slå op,når medlemmerne sidder og ikke rigtig kan huske så godt
mere. Dette skrift vil så være stedet, hvor hukommelsen hjælpes lidt på gled……..

Redaktionsudvalget
Peter Jørgensen

Michael Christiansen
Lene Carstens

Forord, eller hvorfor et sådant skrift skal laves…..
Indkaldelse til helbredsundersøgelse
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Oprindeligt bygger FKIF på ideen om
at etablere en fodboldklub for kommu-
nalt ansatte. Undervejs har der været
spæde forsøg på at dyrke gymnastik,
håndbold, skak og andre eksotiske
idrætsgrene, men først med etablering-
en af en badmintonafdeling i starten af
1960erne, blev FKIF for alvor en fler-
strenget forening.

Skal man tale om en storhedstid for
FKIF-fodbold, siden sidste jubilæums-
skrift blev forfattet, kan man vel roligt
sige, at perioden fra 1985 og frem til
fodboldafdelingens enegang med stif-
telsen af den nye klub “FA2000”, var 
en lang optur for fodbolden i FKIF.
Fodbolden har altid været fast forankret
i DAI-regi, og har derfor kun haft med-
lemmer over 18 år. I perioden stabilise-
rede man medlemsantallet i 80erne og
udvidede i 90erne, således afdelingen
endte med 5 permanente turnerings-
hold på seniorsiden samt 3 turnerings-
hold på +33 siden (old boys og veteran).

Gennem 90erne vandt afdelingen
KM 6 gange, pokalturneringen for før-
ste hold 4 gange, samme turnering for
sekundahold 2 gange og for old boys 3
gange. Samtidig var afdelingen stærkt
repræsenteret på DAI’s udvalgte hold
samt DAI’s landshold, for både senio-
rer, old boys og veteraner – og dem der
var i nærheden i løbet af årene, husker
vel profiler som Røde Peter (kompromis-
løs og løbestærk), Møller (uforlignelig i
hovedspillet), Snobrød (rutineret midt-
erforsvarer med tynde ben), Thomas
Norlin (elegantier, ganske enkelt), Busk
(lettere doven med kælen boldbehand-
ling), Theil (angriber, nærkampsky),
John Sørensen (særdeles uortodoks an-
griber) og mange, mange flere…

Fodboldafdelingen fra 1980 – 1999
Allerede da var fodboldafdelingen

forgangsmænd for superliga klubberne
ved at hyre en udenlandsk træner i
1991. En træner der betød ganske 
meget for klubben, både socialt og
sportsligt, og en træner, ingen der har
kendt ham,nogensinde glemmer,nem-
lig Dino Hajrudin, tidligere jugoslavisk
divisionsspiller og en fantastisk person-
lighed.

Ud over at kunne prale med alle de
sportslige resultater gennem 90erne,var
afdelingen i konstant udvikling – bl.a.
etableredes “Frederiksberg Mester-
skaberne i fodbold”,som stadig afholdes
den sidste weekend i juli, og stadig i regi
af fodboldafdelingen, nu blot som
FA2000.Afdelingen fik www.adresse og
der blev udgivet klubblad (3. halvleg)
mindst 2 gange årligt.Afdelingen fik eta-
bleret et stærkt sponsor netværk,og orga-
nisationen i afdelingens ledelse blev
struktureret i en grad, så det at 
være med i bestyrelsen var en ren fornøj-
else,også når medlemmerne skulle beta-
le kontingent.Herudover var afdelingen
stærkt repræsenteret i de væsentlige ud-
valg under Frederiksberg Idræts Union
(FIU), som er ejer og overordnet admi-
nistrator af bl.a.Frederiksberg Hallerne.

Og huskede vi at skrive, at FKIF-
fodbold gennem 90erne havde en
utrætteligt arbejdende formand ved
navn Jan Busk (som stadig er formand,
nu i FA2000) – hvis ikke, så er det her-
med gjort, og det er rimeligt, for “roses
den som roses bør” er en af de få er-
kendtligheder man får som frivillig le-
der i en idrætsforening – og så blev han
i øvrigt “Årets idrætsleder” på Frede-
riksberg i 1995, en pris der uddeles af
Nordea på Frederiksberg.

En af årsagerne til at afdelingen se-
nere turde være inspirator, fødselshjæl-
per og videreførende enhed i en ny klub,
nemlig FA2000, var bl.a. den stærke le-
delsesstruktur og organisation i FKIF-
fodbold, samt det særdeles velfundere-
de økonomiske bagland. Gennem hele
1999 arbejde bestyrelsen i FKIF-fod-
bold på at lave et færdigt oplæg til sam-
arbejde med “Boldklubben Dalgas”
(Dalgas) og “Boldklubben af 1972”
(B72), som skulle munde ud i etable-
ringen af en ny klub som skulle hed-
de “Frederiksberg Alliancen 2000”
(FA2000) og som skulle overtage
Dalgas’ bestående licens i KBU-regi.

Dalgas og B72 var enige i ideen,efter
en “promotiontour” i efteråret 1999
hos begge klubber, og ved en ekstra-
ordinær generalforsamling i FKIF den
9. december 1999, blev fodboldafde-
lingen opløst, og videreført i den nye
klub FA2000 – og skulle nogen være 
i tvivl om hvordan det føltes som gam-
mel.

FKIF’er at være med til at udforme
ideen og stemme for fodboldafdeling-
ens opløsning,så lad det være sagt:“Det
gjorde ondt i hjertet, men godt i hjer-
nen”, for dette var den eneste måde vi
kunne tilbyde vore fodboldspillere nye
udfordringer på og den eneste mulig-
hed for at udvikle fodboldafdelingen,
udover det temmelig begrænsede DAI-
system, hvor der blandt andet mangle-
de ungdomsfodbold.

Her afsluttedes altså en 70-årig fod-
boldepoke i FKIF – klubben en nu en
ren badmintonklub.

Hvordan er udviklingen gået siden 1980
Har patienten haft sygdoms-symptomer i nyere tid
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FKIF Badminton eller 
“sygdom er hver mands herre”
Fra 1980 udvikler badmintonafdeling-
en sig hvert år, og afdelingen fokuserer
meget på at drive klub på det sports-
lige og sociale område.Til gengæld har
man i forretningsudvalget ikke helt styr
på økonomien – så til trods for stor
fremdrift i klubben, løber økonomien
løbsk, og i 1993 tegner der sig et bil-
lede af en økonomisk katastrofe – vi er
som afdeling ganske enkelt tæt på kon-
kurs.

Men “lykken står den kække bi” –
konkursen afværges, da der i 1994 ind-
føres en ny måde at modtage tilskud på.
Hidtil havde klubberne betalt halleje,
og efterfølgende fået en del af denne
halleje refunderet hos kommunen.
Imidlertid bliver FIU (med daværende
idrætsinspektør Kent Hilmar som
hovedarkitekt) og kommunen enige
om, at hallerne fremover skulle stilles
gratis til rådighed for alle klubber, såle-
des at hele administrationen omkring
halleje bortfalder, og systemet omkring
benyttelse af hallerne forenkles væsent-
ligt. Og tak for det, skulle vi hilse at sige
fra FKIF, som i sidste sekund undgår at
skulle betale den årlige halleje fra en
klubkasse der er tom.

Vi lærte meget af den historie – siden
er økonomien blevet en væsentlig del af
klubbens hverdag, med Henrik Theil
som den kasserer der trådte ind og
strukturerede hverdagen benhårdt for
alle de frivillige ledere og trænere.
Henrik tålte absolut ingen slinger i val-
sen, under hele “genopretnings-perio-
den”og det gik rigtigt godt, med en tæt

Hvordan er udviklingen gået siden 1980
Har patienten haft sygdoms-symptomer i nyere tid

styring af indtægterne (primært kon-
tingentbetaling) og en konservativ til-
gang til udgifterne. Ikke alle var enige i
at være sat under administration i den
periode, men i dag kan vi kun være gla-
de for, at vi alle makkede ret og lyttede
til Henrik. Og tag ikke fejl – den hårde 
linie blev fulgt op af afdelingens efterføl-
gende og seneste mangeårige kasserer
Johnny Miltoft – en mand for hvem
penge er et nærmest religiøst emne og
som pr. definition mener, at udgifter er
et af de unævnelige ord,som burde slet-
tes fra klubbens vokabularium.

Men det der generelt har kendeteg-
net badmintonafdelingen gennem åre-
ne er, at man både medlemsmæssigt og
sportsligt er vokset organisk.Vi er vok-
set og blevet bedre, langsomt og sikkert,
og i et tempo hvor både organisation og
administration har kunnet følge med.

Medlemmer
Når vi taler om udviklingen i med-
lemsantallet, bliver vi nødt til at kede
læseren med lidt statistiske oplysning-
er – og her er specielt udviklingen på
ungdomssiden interessant:

Allerede i 1988 blev vi nødt til at lave
ventelister for både ungdom og senior
– vi har ganske enkelt ikke plads til alle
de badminton-interesserede, der hen-
vender sig til os.Ved opførelse af Hal 3
i 1993 og deraf følgende mere haltid,
kunne vi  imødekomme alle de interes-
serede, men allerede i 1997 måtte vi
igen indføre ventelister – og vi har haft
dem lige siden. Det er på den ene side
vældigt flatterende, at vi er så populær
og attraktiv en klub, men på den anden
side en kilde til evig frustration, når vi
må sige nej til potentielle medlem-
mer.

Bestyrelse
I mange år var Badminton bygget op
med et forretningsudvalg til den dagli-
ge drift, og et spillerudvalg, der stod for
den sportslige del. I 1996 opløstes dis-
se 2 enheder, og blev smeltet sammen
til en ny lille størrelse,nemlig “badmin-
tonbestyrelsen”, som herefter har vare-
taget alle opgaverne i klubben.

Til gengæld har arbejdet med at 
drive klub altid været krævende for de
frivillige ledere,uanset om det har været

Badminton fra 1980 
– med et stænk af historik fra 60’erne…

År Seniorer/Veteraner Ungdom

1980 100 medlemmer 71 medlemmer

1988 140 medlemmer 110 medlemmer

1990 163 medlemmer 145 medlemmer

1996 182 medlemmer 171 medlemmer

2004 209 medlemmer 220 medlemmer
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i et forretningsudvalg, specialudvalg el-
ler en bestyrelse.

Det at arbejde som frivillig leder i en
forening,er vel noget af det mest under-
kendte og til tider utaknemmelige job
der findes – og det er formentligt de fær-
reste medlemmer, der helt forstår om-
fanget af det arbejde der skal til for at
drive en forening.

En forening er i mange tilfælde som
en virksomhed – der er ansatte (hold-
ledere og trænere), der er aktionærer
(alle medlemmerne, der gerne vil have,
at deres kontingent bliver forvaltet op-
timalt), der er samarbejdet med de øv-
rige direktører (bestyrelsen), der er
samarbejde med de lovgivende myn-
digheder (KBKr, FIU, Kommunen
m.v). Alle ansatte skal føle sig trygge i
ansættelsen og have videreuddannelse
hvis det er nødvendigt, alle aktionærer-
ne skal i hvert fald til et årligt aktionær-
møde (klubfest),økonomi med budget-
ter og regnskaber skal udfærdiges og
overvåges i samarbejde med direktion
og revisionsfirma (kasserer og interne
revisorer). Der skal kvalitets-vurderes
på produktet (badminton) og hvordan
det skal markedsføres, og eventuelt,
hvor der skal satses ekstra (ungdom/se-
nior/elite/bredde), der skal forhandles
om lager- og produktionslokaler (haller
og sociale rum) og meget, meget mere.
Og så skal den enkelte leder naturligvis
passe sit eget job, sin familie osv. ved 
siden af – og så overordnet synes om, at
det helt okay at indsatsen for det frivil-
lige arbejde maksimalt “honoreres”
ved, at den private udgift til Tele
Danmark stiger markant…!!!

Med fare for at glemme nogen, træ-
de andre over tæerne og aldeles subjek-
tivt vurderet, er der vel et par ledere i
klubben, der har sat mere end deres
fingeraftryk på udviklingen – både ad-
ministrativt, sportsligt og visionært – til
trods for at beskrivelsen ovenfor ikke
ligefrem appellerer til at kaste sig over
ledergerningen.

At FKIF i dag er den klub den er,kan
gennem de sidste 25 år bl.a. tilskrives
stor indsats fra Gitte & Jan Feilbo,
Glaidis & John Olsen, Arno Olsen,
Kurt Quint Hansen, Mark Bentley og
Michael Andersen – og vi (redaktionen)
tager så efterfølgende de tæsk vi måtte
løbe ind i, hvis nogen skulle føle sig 
negligerede i forhold til de nævnte per-
soners mangeårige indsats for badmin-
tonafdelingen.

Faciliteter
Da Frederiksberg Hal 1 blev indviet i
starten af 60’erne, fik den nyetablerede
badmintonafdeling i FKIF kun ganske
få muligheder for at få tildelt trænings-
tid, idet hallen var tiltænkt som et løft
til håndboldsporten. FKIF fik træ-
ningstid om lørdagen fra kl. 13.00 til
16.00 og først da FB i 1969 måtte luk-
ke sin håndboldafdeling, fik FKIF træ-
ningstid om aftenen, nemlig onsdag af-
ten.

Og vi levede og udviklede afdelingen
med disse træningstider frem til 1977,
hvor Hal 2 blev indviet, og vi så fik to
ekstra dage om ugen, nemlig mandag
og fredag aften – og tro det eller ej,med-
lemstallet eksploderede i både ung-
doms- og seniorafdelingen.

I 1993 blev Hal 3 indviet,og dermed
blev mulighederne for træning både
eftermiddag og aften udvidet markant,
hvilket smittede af på både resultater,
antallet af medlemmer og muligheder-
ne for at afholde specielle arrangemen-
ter for alle.

I 2000 blev hal 4 bygget som hånd-
bold opvisningshal. Det skabte grund-
laget for, at vi i dag har Hal 3 som vores
egen “rene badmintonhal”, ligesom
klubbens mødelokale og kontor blev
flyttet til hal 3 i 2004.

Disse gode faciliteter for vores klubs
sportslige og sociale liv er et udtryk for
resultatet af mange års ihærdigt arbejde
for at skabe de bedst mulige rammer for
klubbens medlemmer.

Sportslig udvikling – og den sociale. 
To sider af samme sag i FKIF?!
Da FKIF fejrede 50 års jubilæum i
1980, havde vi 5 seniorhold tilmeldt
turneringen, med det bedste hold i se-
rie 5 – nedrykker fra året før. Frem til
1986 bliver vi verdensmestre i ned-
rykning og ender i serie 9 med første-
holdet,og først i 1987 vender udvikling-
en idet vi rykker to rækker op til serie 7
med førsteholdet (og siger Jan Feilbo,at
det er fordi hans formandsperiode star-
ter her, så tro ham ikke…!!!).

Man kan roligt sige,at badmintonaf-
delingen i de næste 10 år stabiliserer sig
og satser målrettet pat tilbyde alle med-
lemmer de bedst mulige vilkår. I 1996
rykker førsteholdet op i serie 3, hvilket
er den bedste placering siden 1975,og i
1999 topper førsteholdet ved at spille
serie 1..!!
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Den samlende sociale begivenhed
for hele klubben har været klubmester-
skabet, der hvert år har kaldt klubbens
medlemmer, i alle aldre, til kappestrid,
om hæder og ikke mindst ære – og vi har
aldrig kunne nøjes med én dag til arran-
gementet, men har altid haft så stor en
tilmelding, at klubmesterskabet er ble-
vet afviklet over flere weekender.

Men at fastholde en klubs fremgang,
drejer sig jo i virkeligheden om at få sin
ungdomsafdeling til at fungere opti-
malt, således der er en naturlig “føde-
kæde” til bl.a. de bedste seniorhold.
Ungdomstrænerne har derfor spillet en
stor rolle i klubbens succes – for kunne
vores trænere udvikle vores ungdoms-
spillere, så de syntes det var sjovt og in-
spirerende at spille badminton og sam-
tidig skabe sociale rammer for et godt
kammeratskab, ville spillerne blive ved
at spille badminton – og blive ved med
at være FKIF’ere.

Grundstammen i ungdomstræning-
en de sidste 25 år,har været Gitte Feilbo
og Glaidis Olsen,som på forunderlig vis
har evnet at skabe et miljø, hvor mange
af spillerne holdt ved – år efter år.De har
også været primusmotor for de årligt
tilbagevendende begivenheder: For-
ældre/Barn turneringen – som i 2003
havde over 100 deltagere. Fastelavn –
med udklædning og slåen katten af tøn-
den. Jul med pynt på juletræet (forgyld-
te badmintonbolde) og nissekostumer.
Cykeltur på de grønne stier ud til Valby.
Og så skal vi jo ikke glemme trøstetæp-
pet til klubmesterskaberne……

Det var også en fornøjelse, da ung-
domsafdelingen turde give sig i kast
med at afholde en åben turnering i
1999.Det blev en kæmpe succes og gav
afdelingen mod på at fortsætte med at

afholde åbne turneringer, hvilket den
gjorde i 2000 og igen her i jubilæums-
året 2005.

I øvrigt er succes nok det ord, der
bedst beskriver de sidste 25 år i ung-
domsafdelingen. Vi har i dag hold til-
meldt i 14 rækker under KBKr, og
mange ungdomsmedlemmer er blevet
hos os som seniorer.

Veteranerne
Har vi helt glemt veteranerne ? Nej, na-
turligvis ikke. Gennem årene har vi få-
et en stor (også i antal kg.) og sportslig
stærk veteranafdeling, med 5 veteran-
hold og 3 hold til +50 turneringen. Og-
så her er den sportslige udvikling abso-
lut tilfredsstillende,når man tænker på,
at vi i 1974 havde ét oldboys-hold, som
det hed dengang, tilmeldt til turnering-
en.

Den sociale side af veteran arbejdet
har de sidste 25 år været lagt i hænder-
ne på Fjerholdet som blev etableret 23.
marts 1980 – der som sin primære akti-
vitet har været arrangør af den årlige
Wichlers Cup. Der er 7 af de nuværen-
de medlemmer af FKIF, der har været
medlem af fjerforeningen i alle årene –
pt. er der 48 medlemmer. Ledelsen af
Fjerhold består af følgende:

Hovedfjer: Arno Olsen
Skrivefjer: Gitte Feilbo
Pengefjer: Inge Olsen
Festfjer: Glaidis Olsen

Et udpluk fra “ordensregler ved fjerhol-
dets fester” giver et indtryk af “for-
eningen”:
1. Festkomiteen modtager ikke bestik-

kelse, men påskønner gerne en lille
erkendtlighed

2. Røde sodavand kan kun købes mod
forevisning af lægeattest

3. Nærkampe må kun foretages på
dansegulvet

4. God fest

Wichlers Cup blev etableret i 1978 hvor
4 badminton-klubber: BC 37, Dragør,
ØBK og FKIF  besluttede at arrange-
re en årlig badmintonturnering med
efterfølgende samvær i form af festmid-
dag og dans for klubbernes oldboys/
girls.

Ideen med denne turnering var og
er, at alle veteranspillere kan deltage –
holdspillere som nybegyndere. Tur-
neringen har været afholdt hvert år si-
den og værtskabet går på omgang klub-
berne imellem. FKIF har været med i
alle årene,men de andre klubber er skif-
tet ud til fordel for VBC og Point.
Turneringens 25 års jubilæum blev af-
holdt under stor prompt og pragt i 2003
i Frederiksberg Hallerne.

En anden fraktion af veteran arbej-
det opstod 1. august 2001 hvor for-
eningen “De blå Tonsere” så dagens lys.
Det er en forening af mandlige med-
lemmer af FKIF, der nu har taget kon-
sekvensen af at beskytte os andre mod
gulv-rystelserne (og synet),så de træner
for sig selv, et helt andet sted – ude i 
byen. Det har de fået megen ros for.
Der afholdes også et årligt mesterskab 
i denne “forening”, den første fredag i
februar, hvor vigtigheden af øl og gule
ærter ikke må undervurderes.

Man kan vist roligt gentage, at FKIF
er en klub for alle,der har lyst til sport og
socialt samvær og en klub med masser
af råderum for individet !!
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FKIF startede som en forening for
kommunalt ansatte arbejdere og funk-
tionærer i Frederiksberg kommune.
Der var den særlige baggrund for at
skabe en arbejderidrætsforening, at der
året forud var oprettet et landsforbund
for arbejderidræt: DAI, Dansk Arbej-
der Idrætsforbund. Heri lå der en ap-
pel til initiativ overalt i landet, og på
Frederiksberg blev de kommunale ar-
bejdere grebet af ideen.

FKIF blev stiftet på et møde den 
5. maj 1930. Indbydere var en kreds af
kommunalarbejdere,og de indgik i den
første bestyrelse. De havde forud for
mødet udarbejdet forslag til love, som
blev vedtaget og indført i protokollen,
som vi har endnu.

Den første formand var Frederik
Frederiksen. Kasserer var Louis Lar-
sen. Desuden bestod bestyrelsen af
Laurits Nielsen, Peter Andersen, Poul
Christensen og Hans Jørgensen.Vi skal
lægge mærke til Louis Larsen, thi for
ham blev FKIF en livssag.Han vedblev
i mange år at være tilknyttet bestyrelsen,
og han blev ved 40 års jubilæet udnævnt
til æresmedlem.

Selv om klubben allerede halvandet
år efter starten måtte konstatere, at det
ikke gik at begrænse medlemskredsen
til kommunalarbejdere og funktionæ-
rer, så var det dog dem, der i mange år
stod for klubbens ledelse. I dag findes
der en selvstændig klub for Frederiks-
berg kommunale arbejdere og funk-

tionærer, men det er en anden histo-
rie.

Ifølge de første love var formålet for
FKIF at udbrede interessen for idræt
blandt kommunens arbejdere, funktio-
nærer og disses børn. Mottoet var:

Idræt for legemlig velfærd og høj-
nelse af kammeratskabsfølelsen.

Navnet var Frederiksberg Kom-
munale Idræts Forening (FKIF).

Da klubben i 1932 blev åbnet for an-
dre end kommunalt ansatte og deres
børn, fandt man på at beholde forbog-
staverne FKIF og valgte det navn, som
foreningen har bevaret siden:
FREDERIKSBERG 
KAMMERATERNES 
IDRÆTS FORENING

Om jubilæumsskriftet
En idrætsklub som FKIF kan slet 
ikke fungere uden en masse former
for samarbejde.

Der er tale om et samarbejde ind-
adtil om træningen, turneringerne og
det kammeratlige samvær og et sam-
arbejde udadtil med andre klubber,
med forbund og med kommunen.

Ved et jubilæum gør man sig u-
mage for at finde ud af, hvad der er
sket i årenes løb helt fra starten,og der
er sket meget i løbet af 50 år, mange
aktiviteter, mange sportslige resul-
tater og mange ændringer og forbed-
ringer i vilkårene for idrætsudøvel-
sen.

Der er fejret flere FKIF-jubilæer 
i de 50 år, klubben har bestået,og der
blev skrevet jubilæumsskrifter, da de
25 og de 40 år blev rundet. Men al-

ligevel skal vi se tilbage på alle de 50
år, helt fra starten. Og vi vil gerne
samle det hele i en fuldt tonende
TAK for de mange år – en tak indad-
til til medlemmer, ledere og trænere
og udadtil en tak til kommunen,
Frederiksberg Idræts Union, Dansk
Arbejder Idrætsforbund,Dansk Bad-
minton Forbund, Dansk Idræts For-
bund og alle de mange klubber på
Frederiksberg og andet steds, som vi
har haft kontakt med i de mange år,
og en tak til sponsorer og pengeinsti-
tutter, som har ydet klubben støtte.

Det har vist sig, at der er mange
personer inden for klubben, som har
ydet en bemærkelsesværdig indsats –
nogle ved fremragende sportslige re-
sultater, andre ved energisk indsats
som ledere.

Klubbens start i 1930

Og der er mange personer iblandt
vore kontakter udadtil, som har bety-
det meget for udbygningen af de
idrætsfaciliteter, klubben benytter,
og forbedringen af de økonomiske
vilkår for klubbens virksomhed.

Vi er helt sikre på, at vi ikke har 
fået det hele med og slet ikke navnene
– men vi appellerer igennem dette 
lille skrift til vore medlemmer og vore
venner om også i de kommende år at
hjælpe til, så klubben kan fortsætte sit
virke for sundhed, glæde og velvære
igennem idrætsudøvelse og kamme-
ratligt samvær.

REDAKTIONSUDVALGET
Erling Hansen
Peter Jørgensen

Werner Rasmusse
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Der skulle skaffes indendørs baner til
håndbold og udendørs baner til fod-
bold. Bestyrelsen ansøgte Frederiks-
berg kommune - der ret hurtigt gav til-
ladelse til at leje en gymnastiksal til

Virksomheden i de første 15 år, 1930 - 1945
håndbold og gymnastik. Frederiksberg
Idræts Union gav efter en lang be-
tænkning adgang til den ene af de to
fodboldbaner på Rehbergs Fælled (den
nuværende Lindevangspark). Den var

oplagsplads for brosten og kantsten, og
FKIF fik lov til at benytte den om af-
tenen når de andre klubber var færdige
med deres træning.

Da FKIF blev optaget i Frederiks-
berg Idræts Union, kom vi med i bane-
fordelingen og fik bedre vilkår.

I 1930’erne var fodbold og dame-
håndbold de væsentlige aktiviteter.I pe-
rioder blev der tillige dyrket gymnastik,
bordtennis og billard.

Eventyrlyst har der været i FKIF fra
starten: Allerede i 1932 drog et hold af
sted til Nordtyskland for at spille fod-
bold.

FKIF’s Tysklandshold 1932.Yderst til ven-
stre klubbens første formand (5. maj 1930
-6.oktober 1932) Frederik A.Frederiksen,
yderst til højre Louis Larsen.Nr.2 fra ven-
stre i øverste række Børge Arvedsen,som le-
ver i bedste velgående og deltog i vor ekstra-
ordinære generalforsamling i februar 1980.

Efter krigen omfattede FKIF’s virksom-
hed navnlig fodbold og damehåndbold.
Vi deltog i turneringerne inden for DAI,
og de sportslige resultater var gode:

– I 1947 blev FKIF’s damehold for-
bundsmestre (Danmarksmestre inden
for DAI) i håndbold.

– I 1948, 1949 og 1950 blev FKIF’s
herrehold forbundsmestre (Danmarks-
mestre inden for DAI) i fodbold.

1945 - 1960
– Ligeledes i 1948, 1949 og 1950

blev FKIF’s herrehold kredsmestre
(Københavnskredsen) i fodbold.

Imidlertid kom klubbens eksistens i
fare,da der i 1950 opstod et underskud.
Vi skyldte ca.400 kr.i turneringsafgifter
til DAI, ca. 600 kr. til FIU og et mindre
beløb til håndboldtræneren. Der blev
indkaldt til generalforsamling den 23.
oktober 1950, hvor bestyrelsens forslag

gik ud på,at FKIF skulle ophøre.DAI’s
forbundsformand Poul Olsen og kreds-
formand Haubert Nielsen kom til stede
ved generalforsamlingen. De frarådede
at nedlægge klubben og lovede at yde et
lån, der kunne bringe os over krisen.
Det reddede klubben.Lånet blev afvik-
let i løbet af nogle år.

De seneste 20 år har været præget af
især seks bevægelser:

1. Opførelsen af Frederiksberg 
Hallerne

2. En guldaldertid for fodbold-
afdelingen

1960 - 1980
3. Oprettelsen og udbygningen af

badmintonafdelingen.
4. Genoptagelse af udlands-

kontakterne.
5.Tilvejebringelse af et sikkert 

økonomisk grundlag for klub-
virksomheden.

6. Oprettelse af en gubbeforening 
for kammeratligt samvær og old
boys aktiviteter.

Disse emner vil blive behandlet hver for
sig i det følgende.
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I 1962 blev Frederiksberg-Hal nr. I
indviet og taget i brug. Det var en mær-
kesag for Frederiksberg Idræts Union.
Der var gået et stort arbejde forud.His-
torien herom er beskrevet i jubilæums-
skriftet for Frederiksberg Idræts Union
ved unionens 50-års jubilæum. Clara
Munck var formand for unionen, da
løsningerne på de mange problemer
blev fundet. Hun stod i spidsen for en
række fremsynede og aktive ledere af
den frederiksbergske idræt, og det lyk-
kedes hende at få Frederiksberg Kom-
mune til at bevilge de fornødne midler.
Det var den gang et krav, at der var en
vis egenkapital til stede. Hertil bidrog
pengeinstitutter og frederiksbergske
virksomheder, men der blev også gjort
et stort arbejde af idrætsforeningerne
for at indsamle midler.Vi ved, at FKIF
var meget flittig i dette arbejde. Louis
Larsen fik tildelt et villakvarter, hvor
han var kendt fra sit virke som frede-
riksbergsk kommunalarbejder, og den
good-will, han nød kom til udtryk i
ganske betydelige økonomiske bidrag
fra mange af beboerne.Og unge idræts-
folk foranstaltede husindsamlinger og
smittede ved deres iver for den gode sag.

1. Opførelsen af Frederiksberg-Hallerne
Det betød meget for FKIF’s fod-

boldafdeling at få bedre omklædnings-
forhold og et mødested for kammerat-
lige aktiviteter. Den første forpagter 
af restaurationen Elvin Blankensteiner
var medlem af FKIF og deltog aktivt 
både i fodbold og badminton,så FKIF-
spillerne følte,at de havde fået et hygge-
ligt hjemsted. Det betød også meget, at
FKIF fik tildelt eget kontor på kontor-
gangen i hallen.

Opførelsen af Frederiksberg-Hallen
gav stødet til oprettelse af badminton-
afdelingen, se herom senere.

Det indgik i planerne, at (ler senere
skulle opføres endnu en hal.Det varede
nogle år, for dette byggeri kom i gang.
Igen var det Frederiksberg Idræts
Union, der var initiativtageren, men
denne gang frafaldt Frederiksberg
kommune kravet om egenkapital, hvil-
ket gjorde det hele væsentlig lettere.

Som en forberedelse afholdt Frede-
riksberg Idræts Union i marts 1975 en
idrætskonference, der var omhyggeligt
forberedt med dokumentation for
idrætsaktiviteterne på Frederiksberg og
med debatoplæg til gruppedrøftelser.
Konferencen forløb i god forståelse og

havde den betydning, at der over for
kommunen kunne forelægges samlede
planer for den fortsatte udbygning af 
faciliteterne for idrætsudøvelse i hele
kommunen.

Unionen nedsatte et byggeudvalg,
som var ansvarligt for styringen af pro-
jektet i samarbejde med arkitekt og en-
treprenør.

Borgmester Stæhr Johansen viste
stor interesse for projektet og var med
både ved igangsætningen, rejsegildet 
og indvielsen. Nedenfor er billeder fra
igangsætningen.

FKIF deltog aktivt både i tilrette-
læggelse og gennemførelse af idræts-
konferencen og var repræsenteret i 
byggeudvalget.

Der er interesse og behov for en 3.hal
og for en mellembygning med klub- og
samlingslokaler. Frederiksberg kom-
mune har erkendt behovet, men spare-
tiderne gør sin indflydelse gældende, så
projektet næppe bliver sat i gang inden
for denne kommunalbestyrelses valg-
periode.

Første spadestik til annekshallen tages af
borgmester A. Stæhr Johansen, hvorefter
moderne maskiner tager fat 11. oktober
1976.

Fra venstre formanden for Frederiksberg Idræts-Union,Jørgen Aage Simonsen,nuværende
borgmester John H.Winther, rådmand, idrætsudvalgsformand Per B.Johansen, borgmester
Stæhr Johansen, rådmand John Grage, byggeudvalgsmedlem Werner Rasmussen.11. okto-
ber 1976.
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D.A.I. Krds- og Forbundsmestre 1964
Forrest: John Nielsen, Arno Olsen, Kay
Hougård Petersen. I midten: Harry Peter-
sen, Freddy Larsen. Jens Black. Bagest:
Mogens Jensen,Uffe Therkelsen,Baldwins-
son, Jørgen Gravesen og John Schmidt.
Træneren er Preben Andersen.

Forventningerne om Frederiksberg-
Hallen var nok til at styrke interessen
for FKIF’s fodboldafdeling, og da hal-
len var taget i brug, var den et sik-
kert aktiv. For fodboldafdelingen var
1960’erne en guldaldertid. Det frem-
går af de sportslige resultater:

FKIF, der i årene 1948, 1949 og
1950 havde vundet DAI’s forbunds-
mesterskab i fodbold gentog denne
præstation i årene 1961, 1962, 1964 og
1968.

I samme periode vandt klubben po-

2. En guldaldertid for fodboldafdelingen

D.A.I. Krds- og Forbundsmestre 1961
Bagest: Benny Gluver, Mogens Jensen,
Jørgen Gravesen, Mogens Nielsen, Aage 
Petersen, Uffe Therkelsen. I midten: Peter
Jørgensen, John Nielsen, Harry Petersen.
Forrest: John Kaae Hansen, Søren Thom-
sen, Carl Tribler.

kalturneringen i fodbold i årene 1962,
1963 og 1965.

FKIF’s dygtige målmand Arno Ol-
sen deltog i DAI’s landshold i fodbold
og fik i 1969 DAI’s guldnål for 25 kam-
pe på landsholdet.

Nedenfor er der billeder af “guldal-
derholdene” i 1961 og 1964.

Spillerne fra de store år har udviklet
et særlig godt kammeratskab, og de har
fundet en form for at dyrke det, se
nedenfor om old-boysafdelingen.

Guldaldertiden har ikke vedvaret,

der kom nogle år, hvor fodboldaf-
delingen var i vanskeligheder. Der var
knebent medlemmer nok til at stille to
hold, og de sportslige resultater var væ-
sentlig ringere end tidligere. Klubben
måtte lide nedrykning fra mesterræk-
ken og endda videre ned i rækkerne.

I 1978 og 1979 er der sket et nyt op-
sving, og der er grund til igen at se lyst
på fremtiden med de gode spillere, der
nu er med i fodboldafdelingen.



17

Badmintonafdelingens tilblivelse hæng-
er nøje sammen med, at der blev opført
en Frederiksberg-Hal. Bestyrelsen for
FKIF bestod dengang af:
Peter Jørgensen som formand
John Kaae som kasserer
Otto Bjørnsen som sekretær.

Endvidere var der i bestyrelsen re-
præsentanterne:
Knud Gisselbæk
Ingvert Damm Sørensen og Børge
Kurt Nielsen som suppleant.

Denne bestyrelse vedtog at gøre et
forsøg med at få spilleplads i Frede-
riksberg-Hallen med henblik på at dyr-
ke badminton. Frederiksberg-Hallen
var først og fremmest bygget som hånd-
boldhal, og derfor var det også hånd-
boldklubberne,der valgte først og fik de
bedste træningstider. Det lykkedes at
skaffe nogle timer til FKIF lørdag efter-
middag, i første omgang to timer fra 
kl. 14 til 16.

Badmintonafdelingen blev stiftet
den 22. september 1962, og der kom

hurtigt en tilgang af interesserede spil-
lere. Kontingentet blev sat til 12 kr. pr.
måned, hvoraf 8 kr. gik til afdelingen, 3
kr. til klubben og 1 kr. til skadefonden.

Ved klubbens generalforsamling den
6. november 1962 bad formanden,
Peter Jørgensen, om nye kræfter til at
deltage i ledelsen af badminton-
afdelingen; men ingen meldte sig.

Ved generalforsamlingen 25. april
1963 kunne formanden berette,at man
var kommet i gang med badminton,
man havde endda vundet et begynder-
kredsmesterskab inden for Dansk
Arbejderidræt. På denne generalfor-
samling blev det vedtaget at ændre
klubbens love, så der kunne vælges et
badminton-spilleudvalg. Ved valget
kom det første spilleudvalg til at bestå
af:
Ingvert Damm Sørensen som formand
og derudover
Knud Gisselbæk og Ove Dahlstrøm.

Fra efterårssæsonen 1963-64 blev
spilletiden udvidet til 4 timer. I løbet af

3. Badmintonafdelingen
sæsonen blev det besluttet at tilmelde
klubben til Københavns Badmin-
tonkreds under Dansk Badmintonfor-
bund. I sæsonen 1963-64 havde klub-
ben 76 aktive og I passivt medlem i bad-
mintonafdelingen.I august 1964 opret-
tede man en ungdomsafdeling og skaf-
fede tid lørdag kl. 13 - 14 til ungdoms-
spillerne. Den samlede spilletid var nu
fra kl. 13 til 19.

Det hold, der blev tilmeldt turne-
ringen i Københavns badmintonkreds
havde sin første kamp mod Rødovre
Badmintonklub.FKIF tabte med 9-11.
Fra oktober 1964 måtte man lukke for
tilgangen af nye medlemmer, idet spil-
letiden var fuldt optaget. I sæsonen
1969 ophørte Frederiksberg Bold klub,
FB, med at spille håndbold. Det bevir-
kede,at FKIF fik træningstimer onsdag
aften.

Nedenfor følger en oversigt over før-
steholdets placering i holdturneringen
inden for Københavns Badminton-
kreds i løbet af 15 år.

Sæson Serie Resultat
1964/65 9. serie -
1965/66 9. serie -
1966/67 9. serie vundet, oprykning 
1967/68 8. serie -
1968/69 8. serie vundet, oprykning 
1969/70 7. serie -
1970/71 7. serie vundet, oprykning 
1971/72 6. serie nr. 3, oprykning 
1972/73 5. serie deltagelse i kvalifikationsturnering til oprykning i 

Danmarksturneringens 3. division.Tabt.
1972/73 5. serie nr. 2, oprykning 
1973/74 4. serie vundet, oprykning 
1974/75 3. serie -
1975/76 3. serie nedrykning
1976/77 4. serie nedrykning til 6. serie 
1977/78 6. serie nr. 2 oprykning til 5. serie
1978/79 5. serie oprykning til 4. serie 
1979/80 4. serie -

Klubturneringen har været afholdt hvert år siden 1964. I en tabel er det vist, hvem der blev klubmestre i A-rækken.
Ved nærmere studium ser man mange navne gentaget, både i samme disciplin og på tværs som flerdobbelte klubmestre.
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Sæson Herresingle Damesingle Herredouble Damedouble Mixed double
1964 Thomas Kærn Lise Gisselbæk Ole llåkansson/ Lise Gisselbæk/ Thomas Kærn/

Bjørn Andersson Anne Hansen Lise Gisselbæk
1965 Thomas Kærn Ingelis Pedersen Bjørn Andersson/ Hanne Lauridsen/ Kaj Skaarup/

Kaj Skaarup Ingelis Pedersen Irene Saxholt
1966 Thomas Kærn Hanne Lauridsen Thomas Kærn/ Alice Pedersen/ Thomas Kærn/

Ove Dahlstrom Kirsten Hamann Anne Hansen
1967 Thomas Kærn Rita Mortensen Kaj Skaarup/ Alice Pedersen/ Fl. Mortensen/

Fl. Mortensen Kirsten Hamann Rita Mortensen 
1968 Benny Jørgensen Rita Mortensen Thomas Kærn/ Alice Pedersen, Thomas Kærn/

Ove Dahlstrom Rita Mortensen Irene Sørensen
1969 Thomas Kærn Gitte Jensen Benny Jørgensen, Gitte Jensen/ Breian Knudsen/

Leif Lauridsen Randi Nielsen Judith Andersson
1970 Thomas Kærn Lene Rasmussen Breian Knudsen  Hanne Lauridsen’ Breian Knudsen’

Bjørn Andersson Judith Andersson Judith Andersson 
1971 Breian Knudsen Gitte Jensen Brcian Knudsen/ Gitte jenseni’ Peter Simonsen!

Bjørn Andersson Lene Rasmussen Lene Rasmussen 
1972 Peter Simonsen Rita Mortensen Thomas Kærn Jytte Sørensen Thomas Kærn/

Leif Lauridsen Rita Mortensen Rita Mortensen
1973 Breian Knudsen Rita Mortensen Thomas Kærn llanne Lauridsen, Thomas Kærn

Leif Lauridsen Rita Mortensen Rita Mortensen
1974 Peter Simonsen lytte Sørensen Breian Knudsen Hanne Lauridsen Peter Simonsen

Karsten Runge Rita Mortensen Gitte Jensen 
1975 Peter Simonsen Jannie Pedersen Breian Knudsen Lene Rasmussen Breian Knudsen

Peter Simonsen Hanne Lauridsen Jannie Pedersen
1976 Peter Simonsen Jannie Pedersen Breian Knudsen Irene Sørensen Benny Jørgensen

Peter Simonsen Jannie Pedersen Bente Moe
1977 Palle Traulsen Gitte Jensen Thomas Kærn hene Sørensen Peter Simonsen

Peter Simonsen A. Rasmussen Gitte Jensen
1978 Peter Simonsen Gitte Jensen Thomas Kærn Judith Andersson Thomas Kærn

Peter Simonsen Anette Clasen Irene Sørensen
1979 Henrik Fiirhringer Anette Clasen Breian Knudsen Judith Andersson Henrik Forbringer

Bjørn Andersson Anette Clasen Anette Clasen

Man skal være opmærksom på, at dis-
se klubmestre samtidig optræder på
klubbens førstehold. Således har Tho-
mas Kærn uden undtagelse været med
på klubbens 1. hold i alle årene, og han

Klubmestrene 1964 - 1979, A-rækken

Herresingle Damesingle Herredouble Damedouble Mixed double
Puslinge: Henrik Dahl Anne Fiirbringer Peter H. Jensen/ Anne Fiirbringer/ Peter H. Jensen/
nr. 1 Henrik Dahl Isabella Svartstein Anne Fiirbringer
nr. 2 Peter H. Jensen Tine Håkanson Mikael Hansen/ Tine Håkanson/ Henrik Dahl/

Theis Eichel Helle Schneider Tine Håkanson
Juniores: Brian Petersen Pia Carlsen Brian Petersen Helle Hansen Brian Petersen/
nr. 1 Claus Sørensen Tenna Rasmussen Pia Carlsen 
nr. 2 Henrik Dahl Anne Forbringer Henrik Dahl Pia Carlsen Peter H. Jensen 

Peter Il. Jensen Karin Mortensen Anne Fürbringer

Klubmestre 1979 i ungdomsrækkerne

har – i single eller double - vundet 73%
af de kampe,han har deltaget i på l.hol-
det.

Ved klubmesterskaberne er der flere
rækker end A-rækken, der er også B-

række, C-række og old boys-række og
rækker for ungdomsspillere.

Nedenfor bringer vi resultaterne fra
rækkerne for puslinge og juniorer og 
både 1.- og 2. pladserne er gengivet.
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Det er stimulerende og spændende at
mode udenlandske sportskammerater,
hvad enten det sker på hjemmebane 
eller ved besøg i udlandet. Som foran
nævnt var der allerede 2 år efter op-
rettelsen et FKIF-hold på besøg i Tysk-
land. Efter krigen varede det længe,
inden der var mulighed for igen at kom-
me ud og rejse.

Med tilknytningen til Dansk Arbej-
der Idræts Forbund har FKIF haft sær-
lige muligheder for at komme på rejser
til Østtyskland, og denne mulighed er
blevet udnyttet flere gange.Det viste sig
desværre ikke muligt at få kontakten til
at blive gensidig,idet de østtyske idræts-
folk ikke kunne få tilladelse til at komme
her til landet.

Nærmest ved en tilfældighed fik bad-
mintonafdelingen i 1974 en indbydelse
til at komme til Neustadt. Det drejede
sig om en indbydelse til ungdoms-
turnering. Der er 8 Neustadter i Vest-
tyskland, og denne Neustadt lå dybt 
nede i Tyskland i vindistriktet i
Rheinland-Pfalz. Denne kontakt har
vist sig at være et varigt aktiv, og den er
blevet gensidig, således at der har været

flere besøg i Neustadt, og der har været
genbesøg 2 gange fra Neustadt.

Det har vist sig at være mest økono-
misk at foretage rejsen til Neustadt som
grupperejse med tog. Det viste sig, at
der var noget at spare ved at købe bil-
letterne i Tyskland, fordi DSB ikke var 
indstillet på at give den fulde rabat.
Morsomt har det været, at en af vore
sportskammerater i Neustadt var ansat
ved (le tyske jernbaner, og han benytte-
de sig af en frirejse for at komme hertil
og aflevere billetterne. Flere af rejserne
er foregået som fællesarrangementer
med andre klubber, navnlig FTBK
(Farum Tennis- og Badminton Klub),
men i den senere tid også NBK
(Nykøbing Falster Badminton Klub)
og BC 37 fra Strandlodsvej i Sundby.

I pinsen 1980 fejrer klubben i Neu-
stadt sit 25-års jubilæum ved en turne-
ring,hvor der bliver deltagelse af FKIF,
NBK og BC 37.

Et andet træk har været en træ-
ningsaktivitet.Vi har her lært af FTBK,
som inden sæsonstart afholder en ræk-
ke træningsdage for sine egne ung-
domsmedlemmer.

Vi vovede springet at tilrettelægge en
træningsuge for ungdomsspillere fra
Rheinland-Pfalz. Arrangementet fore-
gik i samarbejde med BC 37, således at
unge trænere fra BC 37 og FKIF virke-
de sammen om den veltilrettelagte træ-
ning.

Næppe var de tyske ledere kommet
hjem, før de sendte os en invitation til
gengæld, og det bliver til en visit i
Hochspeyer og Kaiserslautern i dagene
1. - 10. august 1980. Igen bliver det et
samarbejde med BC 37, så der i alt 
påregnes deltagelse fra 10 unge spillere
fra hver af de to klubber.Disse arrange-
menter har tillige et kulturelt aspekt,
idet der bliver arrangeret forskellige 
udflugter og besøg, og indkvarteringen
vil ske på et ungdomsherberg, hvor de
tyske og danske spillere skal være sam-
men.

Sådanne arrangementer er ikke helt
billige,og for at de ikke skulle anstrenge
klubbens økonomi for meget, har vi
søgt og modtaget støtte fra Frede-
riksberg Sparekasse og Den danske
Bank.Vi har været meget glade for deri
forståelse, vi hermed har mødt.

4. Genoptagelse af udlandskontakterne

Frederiksberg kommune støtter idræt-
ten på Frederiksberg. Eksistensen af
Frederiksberg Idræts Union har haft
stor betydning for udvikling af den så-
kaldte Frederiksberg-ordning, som til-
sigter en ligelig og retfærdig støtte til 
de frederiksbergske idrætsklubber.

5. Tilvejebringelse af et sikkert økonomisk grundlag for klubvirksomheden
Ordningen er blevet revideret flere

gange, senest med virkning for årene
1980 – 1982. FKIF nyder godt af den
økonomiske støtte, og vi har indrettet
vort regnskab og vore budgetter med
udgangspunkt i den støtte, vi herved
modtager. Ordningen er især gunstig

for FKIF’s badmintonafdeling, fordi vi
har en relativt stor ungdomsafdeling.
Det er nemlig et karakteristisk træk ved
Frederiksberg-ordningen, at den i sær-
lig grad sigter på at støtte idrætsaktivi-
teter for ungdommen.



Efterhånden som fodboldafdelingens
spillere fra “Guldaldertiden” i 60-erne
gik hen og blev ældre, besluttede den-
ne kreds af spillere at oprette en old-
boysafdeling for stadig at holde sam-
men og dyrke det gode kammeratskab,
som havde været fremherskende i se-
niortiden.

Dette resulterede den 11. november
1967 i stiftelsen af klubbens oldboys-
afdeling, som fik navnet “GUBBER-
NE”.

Disse “Gubber” var så aktive, at de
forsøgte at få DAI til at starte en fod-

boldturnering for old-boys, og DAI
prøvede i et år at tilrettelægge arbejdet -
men det gik ikke.Derfor tog FKIF sam-
men med oldboysafdelingen i Bold-
klubben FIX initiativet til at arrangere
en old-boysturnering uden DAI’s med-
virken – og det virker endnu.

Gennem vor Gubbeafdeling har 
vore medlemmer haft mange dejlige 
timer, både ved træning og den faste 
årlige turnering, men især ved festligt
samvær og endvidere gennem et par ud-
landsture.

Gubberne har været på fodboldtur

til Rostock og senest i 1979 på sel-
skabsrejse til London for at se engelsk
fodbold.

Den 23. marts 1980 er der oprettet
en lignende afdeling for old boys (m/k)
inden for badminton. Navnet bliver
“FJERHOLDET”,og medens ledelsen
af ovenstående afdeling er i hænderne
på en overgubbe, en skrivegubbe og en
pengegubbe, vil fjerholdet blive ledet af
en hovedfjer, en skrivefjer og en penge-
fjer. Så skulle enhver forveksling kunne
undgås! 

6. FKIF’s old-boysafdelinger: GUBBERNE og FJERHOLDET

FKIF’s old-boys-hold 1967 (med F på trøjerne).
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Til jubilæumsskriftet har vi modtaget følgende med anmodning om optagelse:

Efter flere års famlen i mørket lysner
det svagt for klubbens fremtid som tur-
neringsklub, da den inden for de sidste
to år har fået opbygget en ungdoms-
afdeling på ca. 100 unge mennesker i
alderen 7 - 18 år.

På trods af trænermangel har ung-
domsspillerne indtil videre dygtiggjort
sig meget ved at deltage i den ugentlige
træning.

Træningsindsatsen er blevet beløn-
net med deltagelse i internationale tur-
neringer i Neustadt samt åbne tur-

neringer her hjemme. Desuden har
klubben for første gang stillet med et
hold i KBKR’s holdturnering og noget
overraskende opnået en 4. plads.

På grund af ungdomsafdelingens
nuværende størrelse samt det flotte re-
sultat i holdturneringen vil klubben til
næste år stille med ungdomshold i alle
rækker, hvilket betyder 1 mikrohold:
8-10 år; 1 minihold: 10-12 år; 1 pus-
lingehold: 12-14 år; samt I juniorhold:
14-16 år.

For at være i træning til de mange

holdkampe vil en del af ungdomsspil-
lerne snart blive inviteret til sommer-
træning samt på træningslejr i Tyskland
den sidste uge af skolesommerferien.

Skal ungdomsafdelingen være klub-
bens fremtid, bør man tænke på, at det
kræver flere banetimer, trænere og især
ledere, som vi snart håber at få.

UNGDOMSAFDELINGEN

Klubbens fremtid: ungdomsafdelingen?
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Kan vi så fejre vores 75 års jubilæum
med ro i sindet, efter at have kigget lidt
baglæns, men endnu ikke fremad – alt-
så, hvordan er helbredet i dag – knager
det i knoglerne, eller hvad..??

Vi kan godt konstatere, at klubbens
vigtigste råmateriale, nemlig medlem-
merne, har det rigtig godt.Vi har kon-
stant medlemmer på venteliste, både
børn og voksne, vores medlemmer er
trofaste og loyale overfor klubben,med-
lemmerne deltager i stort antal hver
gang der er “kaldt til samling”,hvad en-
ten det er klubmesterskaber, far/mor/
barn turnering, skovture, juleafslut-
ninger, åbne turneringer eller nogle af
de andre sportslige eller sociale tiltag,
som klubben altid har været dygtig til 
at fastholde, som en naturlig del af et
klubliv.

Vi har i dagligdagen ikke problemer
med at rekruttere frivillige ledere og
hjælpere til både dagligdag og fest – og
skal vi runde den demokratiske proces,
har alle medlemmer i høj grad mulig-
hed for indflydelse, både på de enkelte
turneringshold, på motionsplan og på
selve beslutningsprocessen i klubbens
ledelse.

År for år vokser vores antal af til-
meldte turneringshold. Dette skyldes i
den ene ende, at FKIF har fået ry for at
være en god klub at spille badminton i,
når man skal starte som ungdomsspiller
– mange af dem ikke større, end de kan
gå under nettet oprejst,uden at røre det
– og det er jo simpelt hen livets salt at 
have tilgangen i den aldersgruppe.I den
anden ende viser det sig,at langt de fles-
te medlemmer ganske enkelt nægter at
opgive sporten, trods runde fødselsda-
ge i 60,70 og sågar 80 års klassen….!!!!!

Og vi er da rykket lidt højere op i ræk-
kerne gennem årene, både i senior og
veteran, uden at kunne blive anklaget

for at være elitære i vores holdninger – til
gengæld har vi masser af spillere med
masser af erfaring i bagagen, og det er
slet ikke at kimse af.

Vi har et særdeles velkørende system
på IT-siden,med et velfungerende kon-
tingentopkrævnings- og regnskabssy-
stem, egen hjemmeside med livlige de-
batter, kampreferater og meget andet
og PC’er og telefon på klubkontoret.

Og apropos faciliteter: Vi har nu 
endeligt “overtaget” hal 3, opstreget til
kun badminton, ombygget med vel-
signelse (og kapital) af halinspektør
Mogens Olsen, med kontor og sociale
rum til klubliv før og efter kampene.Vi
har faktisk nogle rammer i dag, som
mange klubber kun tør håbe på i deres
vildeste drømme.

Vi har en effektiv og dynamisk besty-
relse, som består af både unge og erfar-
ne medlemmer,og som står for en visio-
nær linie, hvor der tænkes i klub, ikke i
separate medlemmer – og som i øvrigt

kan arbejde med den ro i sindet det gi-
ver, når man som forening har en rela-
tivt stærk økonomi.

Vi har et godt forhold til omverde-
nen, både til andre klubber i Køben-
havns området, til Københavns Bad-
minton Kreds, til Frederiksberg Hal-
lerne, til Frederiksberg Idræts Union
samt Frederiksberg Kommune.Vi har
medlemmer forankret i de relevante ud-
valg der er med til forme rammerne for
dagligdagen for vore medlemmer og 
ikke mindst den fremtidige idrætspoli-
tik på Frederiksberg.

Og nu er det lige før vi får nok af alle
de fortrinligheder vi remser op – men
det viser vel egentligt blot, at vi som for-
ening kan fejre vores 75 års jubilæum i
sikker forvisning om,at foreningen fun-
gerer, og den fungerer godt, trods den
høje alder.

Breddeidræt med appel til alle al-
dersklasser, det er FKIF – og det er vel
ikke så ringe endda……………

Hvor står FKIF i dag.....
Helbredsundersøgelse af patienten



FKIF og fremtiden
Kan patienten fortsat undgå at skulle bruge støttekorset

Vi tror på, at der i mange år fremover
vil være behov for en socialt baseret
breddeklub – med en ungdomsafde-
ling, en seniorafdeling – og i stigende
omfang endvidere en stor veteranafde-
ling. Medlemmerne bliver nemlig i
klubben som ældre og med tiltagende
lyst til fortsat at spille.

For at sikre at klubbens medlemmer
kan få en fælles opfattelse af klubbens
værdier og de mål vi udvikler os hen
imod, har vi de sidste par år været igen-
nem en bred strategi proces, hvor store
dele af klubbens medlemmer har været
involveret – dels med at definere og be-
skrive klubbens målsætninger og dels
med at definere og beskrive de værdier,
der i dagligdagen skal være klubbens
fundament.

Overordnet såvel som praktisk, har
klubbens bestyrelse også udført et me-
get stort stykke arbejde med at samle
trådene, redigere materialet og præsen-
tere, motivere og implementere ideer-
ne.

Konklusionerne har efterfølgende
givet os en afklaring på de værdier klub-
ben både nu og fremover skal bygge på
og giver derved alle medlemmer en mu-
lighed for at trække i samme retning.
Alene det skulle sikre,at vi ikke falder og
slår os…. !!

Konklusionen har ligeledes endnu
engang understreget behovet for en
badmintonklub af vores type. Og vores
medlemmers loyalitet og den store søg-
ning fortæller os det samme.

Vi tror på, at vi med ånden i FKIF
har ramt noget fundamentalt hos vores
medlemmer – en behagelig balance
mellem bredde og top, et rigtigt godt
ungdomsarbejde,og et tilbud om at bli-
ve ved med at spille badminton langt
ind i pensionsalderen – alt dette krydret
med særdeles gode faciliteter og stor so-
cial udfoldelsesmulighed.

Økonomi…Tja, i lighed med resten
af samfundet har også klubben behov
for at styre økonomien stramt – og for at
hente så meget støtte som muligt, hvor
det er muligt.Heldigvis har vi oplevet at
vi får støtte – både fra kommunen i

”dagligdagen”, men også fra eksterne
sponsorer, når vi beder om det. Derfor
er klubben baseret på en fornuftig øko-
nomi.Og med samme målrettede sty-
ring fremover,vil fundamentet for klub-
bens fremtidige virke være sikret.

Så vi er fortrøstningsfulde – vi tror
på, at der er nogle FKIF’ere, der igen
om 25 år skal i gang med at beskrive og
lovprise deres klub – og som det ser ud
nu, vil der helt sikkert blive behov for
det.

Efterskrift
Og til den tid kan det da godt være, at ophavsmændene til dette skrift har fået udleveret både gangstativ og stok – men så kan vi da hel-
digvis sidde på bænken foran plejehjemmet og tænke på, at vi engang var med til at yde et lille bidrag til at fastholde klubbens historie for
eftertiden – hvis vi da overhovedet kan huske noget som helst på det tidspunkt, udover på hvilken hylde limen til den kunstige overmund
står……
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Appendix

Formænd for fodboldafdelingen gennem 75 år
I klubbens “unge” år bl.a. Og fra det sidste kvarte århundrede
Louis Larsen Mogens Vincentsen
Bent A. Nielsen Eddie Nadyball
Ib Kjeldmann Bent Thomsen
Knud Gisselbæk Ebbe Larsen
Håkon Andersen Flemming Flex
John “Star” Nielsen Torben Brødbæk
Jørgen Gravesen Erik “Kaffe” Christiansen
Aage Petersen Jens E. Hansen
Erik Rasmussen Finn Jensen
Ib A. Petersen Michael Andersen
Peter Jørgensen Jan Busk

Formænd for badmintonafdelingen siden etableringen i 1962
Peter Jørgensen 1962-63
Ingvert Damm Sørensen 1963-71, 1972-74
Erling Hansen 1971-72, 1974-75 og 1976-81
Anders Krarup 1975-76
Arno Olsen 1981-86
Jan Feilbo 1986-92, 1993-95
Torben Kolding 1992-93
Kurt Qvint Hansen 1995-99
Michael Andersen 1999 – og han sidder der stadig

Formænd for FKIF gennem 75 år
Frederik Frederiksen 1930 Svend Arne Larsen 1951
Holger Marott 1932 Karl Jørgensen 1953
Børge Arvedsen 1934 Louis Larsen 1954
Knud Stilbo 1934 Knud Gisselbæk 1956
Poul Petersen 1935 Peter Jørgensen 1958
Christian Nielsen 1936 Werner Rasmussen 1971
Kai Nielsen 1937 Peter Jørgensen 1983
Niels Sørensen 1938 Erik Christiansen 1991
Erik Jensen 1939 Finn Jensen 1993
Carlo Christensen 1940 Peter Jørgensen 1994
Willy Petersen 1945 Michael Andersen 2000
Carlo Christensen 1946

FKIF klubformænd og afdelingsformænd
Her skal vi så, med rund hånd, nævne alle dem der gennem årene har trukket de store læs i form af forskellige formandskaber
– nogle med årstal på, andre knapt så nøjagtige, men ikke mindre betydningsfulde.
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FKIF klubmestre siden 1984
Damesingle Herresingle

1984 Anne Fyrbringer Thomas Fjeldberg

1985 Anne Fyrbringer Thomas Fjeldberg

1986 Anne Fyrbringer Steen Koldberg

1987 Anne Fyrbringer Thomas Fjeldberg

1988 Anne Fyrbringer Henrik Larsen

1989 Jeanette Philipsen Per Bergstein

1990 Birgitte Feilbo Henrik Rasmussen

1991 Mette Stürup Henrik Larsen

1992 Jeanette Philipsen Henrik Rasmussen

1993 Jeanette Philipsen Henrik Larsen

1994 Jeanette Philipsen Henrik Larsen

1995 Mette Stürup Henrik Larsen

1996 Sidsel Adolph Karsten Jepsen

1997 Pernille Delberg Thomas Andresen

1998 Sidsel Adolph Thomas Andresen

1999 Sidsel Adolph Henrik Larsen

2000 Mie Aoki Birger Steenberg

2001 Sidsel Adolph Mads Kragh

2002 Sidsel Adolph Mads Kragh

2003 Sidsel Adolph Christian Dam

2004 Maria Wulff Birger Steenberg

Damedouble

1984 Anne Fürbringer Karin Mortensen

1985 Gitte Jørgensen Lone Møller

1986 Anne Fürbringer Lone Simelev

1987 Anne Fürbringer Lone Simelev

1988 Anne Fürbringer Lone Simelev

1989 Birgitte Feilbo Lone Simelev

1990 Tine Jørgensen Jeanette Philipsen

1991 Mette Stürup Lone Simelev

1992 Lone Bagge Mette Stürup

1993 Tine Jørgensen Jeanette Philipsen

1994 Tine Jørgensen Jeanette Philipsen

1995 Lone Bagge Mette Stürup

1996 Tine Jørgensen Lisa Fiola

1997 Tine Jørgensen Pernille Delberg

1998 Katja Hansen Jeanette Philipsen

1999 Tine Jørgensen Jeanette Philipsen

2000 Mie Aoki Sidsel Adolph

2001 Tine Jørgensen Katrine Pontoppidan

2002 Mie Aoki Sidsel Adolph

2003 Tine Jørgensen Betina Kristiansen

2004 Tine Jørgensen Sidsel Adolph
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Herredouble

1984 Thomas Kærn Jan Petersen

1985 Peter Simonsen Knud Erik Iversen

1986 Thomas Kærn Jan Petersen

1987 Thomas Kærn Jan Petersen

1988 Thomas Kjeldberg Per Bergstein

1989 Thomas Kjeldberg Per Bergstein

1990 Thomas Kjeldberg Per Bergstein

1991 Søren Lauridsen Henrik Rasmussen

1992 Thomas Kjeldberg Henrik Larsen

1993 Søren Lauridsen Henrik Rasmussen

1994 Karsten Jepsen Henrik Rasmussen

1995 Simon Hansen Morten Mølgaard

1996 Jan Nielsen Thomas Andresen

1997 Jan Nielsen Thomas Andresen

1998 Jan Nielsen Thomas Andresen

1999 Jan Nielsen Simon Hansen

2000

2001 Jørn Paulsen Mads Kragh

2002 Jan Nielsen Mads Kragh

2003 Jørn Paulsen Morten Larsen

2004 Jørn Paulsen Birger Steenberg

Mixdouble

1984 Christine Petersen Jan Petersen

1985 Anne Fürbringer Steen Koldborg Pedersen

1986 Lone Simelev Jan Petersen

1987 Anne Fürbringer Karl Kristian Nielsen

1988 Karin Larsen Per Bergstein

1989 Jeanette Philipsen Thomas Fjeldberg

1990 Jannie Pedersen Jan Petersen

1991 Mette Stürup Thomas Fjeldberg

1992 Mette Stürup Thomas Fjeldberg

1993 Mette Stürup Jan Nielsen

1994 Jeanette Philipsen Karsten Jepsen

1995 Sidsel Adolph Henrik Rasmussen

1996 Sidsel Adolph Jan Nielsen

1997 Tine Jørgensen Jan Nielsen

1998 Sidsel Adolph Jan Nielsen

1999 Tine Jørgensen Jan Nielsen

2000 Tine Jørgensen Jan Nielsen

2001 Sidsel Adolph Simon Hansen

2002 Sidsel Adolph Martin Madsen

2003 Mie Aoki Christian Dam

2004 Tine Jørgensen Morten Larsen
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FKIF holder nøje regnskab med antallet af kampe, som spil-
lerne har deltaget i i turneringsregi. Arbejdet har i mange år
været varetaget af Ove Pelck Hansen, siden af Kurt Qvint og
pt. af Mark Bentley. Følgende oversigt dækker antal spillede
kampe fra senior tid og frem, ved indgangen til sæson 04/05
for nuværende medlemmer, med undtagelse af Erling Han-
sen, som desværre gik bort i sommeren 2004. Listen ser så-
ledes ud:
Erling Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 kampe
Glaidis Olsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 kampe
Breian Knudsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 kampe
Mark Bentley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 kampe
Inger Bentley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 kampe
Anders Krarup  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 kampe
Verner Pedersen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 kampe
Erik Christiansen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 kampe
Arno Olsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 kampe
Karin Hansen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 kampe
Willy Larsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 kampe
Birgitte Feilbo    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 kampe
Lotte Kristensen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 kampe
Anders Borup  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 kampe
Thomas Fjeldberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 kampe
Robert Flodin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 kampe
Leif Olsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 kampe
Michael Hansen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 kampe
John C. Olsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 kampe
Niels Busk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 kampe

Det bemærkes, at når disse linier læses, vil indehaveren af
rekorden være Glaidis Olsen,og at John C.Olsen er den enes-
te ikke-veteran med over 300 kampe.Yderligere 24 medlem-
mer har spillet mellem 200 og 300 kampe, og nævnes bør og-
så, at blandt tidligere medlemmer af klubben nåede Thomas
Kærn 535 kampe, Poul Erik Zarp 486 og yderligere ca. 5-6
spillere passerede 300 kampe.Det ses således, at megen ener-
gi er lagt for dagen,men statistikker viser jo ikke alt:For ikke at
lade sig nøje med lidt fjerbold har Erik “Kaffe”Christiansen ved si-
den af sneget sig op i nærheden af 900 holdkampe i fodbold
(FKIF/FA2000)Tak for kaffe! 14 spillere har i tidens løb spil-
let over 400 kampe.Hvis man leger med lidt teori,kunne man
jo gætte på, at 60% af disse kampe har været 2-sættere. Hvis
man forudsætter, at der scores på halvdelen af de servede bol-
de, at gennemsnitsscoren pr. sæt er 15-8, og at hver bold gen-
nemsnitligt rammes 7 gange, så har disse energiske sjæle slået
ca. 5,2 millioner slag, eller et for hver borger i kongeriget!

Og til allersidst:“Den eneste statistik man kan stole på, er den
man selv har fusket med”.(Churchill)

Kampstatistik
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Hvorfor er man så medlem af en badmintonklub – og lige netop FKIF……

Motion,hygge,samvær – det er sjovt.
(veteran,medlem i 15 år)

God klub at spille badminton i.
(ungdom,medlem i 2 år)

Social klub,gode trænere,nemt at starte 
i klubben,god modtagelse,ambitiøs klub
der gør noget for medlemmerne.
(senior,medlem i 1 år)

En gang medlem,altid medlem – har spillet både
bordtennis,fodbold og badminton.
(veteran,medlem i 46 år)

En tradition i familien.Min kone og datter
har begge været medlemmer.Nu er min søn
og svigerdatter medlemmer.
(veteran,medlem i 42 år)
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Altid rart at komme til træning – en stor
del af vennekredsen spiller her.
(senior,medlem i 10 år)

Familieklub – hold fast ved det spor.
(veteran,medlem i 22 år)

For at spille badminton med alle de 
andre søde klubmedlemmer.
(senior,medlem i 5 år)

P.g.a.den positive atmosfære vi oplevede første
gang vores søn var med til et klubmesterskab –
det fik os til at melde os ind.Og så har vi lært en
masse herlige mennesker at kende efterfølgende.
(veteraner,medlemmer i 2004)

Den fedeste klub af de tre jeg har spillet for.
(ungdom,medlem i 4 år)

Hvorfor er man så medlem af en badmintonklub – og lige netop FKIF……
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Fordi det er en god klub og jeg kender
mange der går der.
(ungdom,medlem i 4 år)

Klubben er beliggende i kommunen,
spilleniveauet passer mig og der er mange
sportslige og sociale arrangementer.
(veteran,medlem i 14 år)

Min søn spillede her – tæt på min bopæl.
(veteran,medlem i 7 år)

Min mand spillede fodbold i FKIF – 
godt at være i samme forening – ånden 
er god her.
(veteran,medlem i 8 år)

Hvorfor er man så medlem af en badmintonklub – og lige netop FKIF……
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En god klub med et godt kammeratskab
– et klart plus at klubben også har sociale
arrangementer for ungdommen
(ungdom,medlem i 4 år)

Vores børn startede her – vi synes det virkede
som en hyggelig klub og fik lyst til at prøve –
havde aldrig spillet tidligere.Trives godt i
klubben,både på og udenfor banen.
(veteraner,medlemmer i 6 år)

OG “VINDEREN”
Fordi jeg er så god en spiller,at klubben
forstærkes ved min deltagelse…
(veteran,medlem i 22 år)

(Kilde : Spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer, foretaget af FKIF i år 2004)

Hvorfor er man så medlem af en badmintonklub – og lige netop FKIF……






