
  
  

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

Bestyrelsens beretning 2018 

 

Et år med mange ændringer 

Klubbens medlemstal var overordnet stabilt i 2018, men dækker over forskydninger mellem 

aldersgrupperne. 

Blandt de yngste børn oplevede vi god tilgang med bl. a. opstart og etablering af familiebold hvor børn i 

alderen 2-4 nu har lejlighed til at begynde at spille fodbold i en meget tidlig alder. Aktiviteten foregår 

sammen med far eller mor med vægt på leg og bevægelse. Derudover har der også i år været en udvikling 

for børn hvor der bliver flere der går til fodbold når børnene bliver ældre – denne trend gælder op til 

alderen 10-12 år. 

Blandt seniorer blev der også flere med etableringen af et herre serie 5 hold som fra efteråret 2018 har 

spillet i serie 4. Dette hold er karakteriseret af spillere, hvor mange har været i ungdomsårene i klubben og 

efter en pause har fundet ud af at fodbolden fortsat skulle være et vigtigt element i deres liv. Holdet blev 

igennem 2018 godt etableret med stabilitet i træning og kamp. 

Herre motionsholdet blev etableret i 2017 og efter en kampagne i samarbejde med Køge kommune 

voksede holdet igennem 2018 således at ca. 25 spillere mødes ugentligt gennem hele året. 

Blandt kvinderne etableredes i slutningen af 2018 en kvindesenior træningsgruppe der i 2019 er tilmeldt 

dels kvindeserie 1 og 8 mands mesterrække. Holdet er en udløber af elitesamarbejdet HB Køge pigefodbold 

som klubben er en del af. 

Kvindefitness (pendant til motionsfodbold for mænd) blev restartet i efteråret, og der arbejdes nu på at 

gøre gruppen større til et niveau på linje med mændene. 

Klubben måtte registrere et fald af antal drengespillere i de ældre ungdomsårgange – U14-U17, og i 

efteråret blev årgange lagt sammen i træningsgrupper her for at sikre et godt træningsmiljø. Denne 

tendens ses også nationalt. Der er flere årsager bag dette – og noget skal stadig undersøges – og klubben 

giver dette opmærksomhed i 2019 i et særligt projekt hvor Køge kommune understøtter. Der arbejdes i en 

virkelighed hvor de unges ledige timer er blevet færre og der er mere konkurrence om dem – blandt andet 

fra den virtuelle verden hvor de unge bruger meget tid. 

Klubbens officielle medlemstal (indberettes til kommune og fælles foreningsregister) voksede fra 706 til 

800 men til dette skal bemærkes at stigningen er forårsaget af ændrede opgørelsesprincipper. 

Klubbens hold deltog igen i år i diverse stævner i ind og udland. Der arbejdes med en kombination hvor 

man søger både at få mange med via billige stævner i indland og nære udland tilligemed med at give 

muligheden for at komme til mere eksotiske steder hvor prisen kan være højere. Klubben ønsker at alle får 

muligheden for at komme afsted til fælles oplevelser. 

Klubben afholdt igen i 2018 Herfølge Sommer Cup med deltagelse af mange hold. Den lange tørre sommer 

havde ellers betydet forbud mod brug af baner i Køge kommune, men med en særlig tilladelse fik vi lov til 



  
  

at køre stævnet. Afgørende var også her at nogle få nøglepersoner havde ydet en stor ekstraordinær 

indsats over sommeren med vanding af baner. 

Ændringer i klubbens fysiske miljø 

I 2018 brugte klubben en del ressourcer samt et bidrag fra Køge kommune på forbedring af de fysiske 

rammer. Her blev der gennemført en renovering af klubbens omklædningsfaciliteter, samt støtte rum til 

dommere og trænere. 

I arbejdet var det en fornøjelse at se både frivillige fra klubben og håndværkere som også til daglig ses som 

støtter og medlemmer involveret i arbejdet med renovering. 

Arbejdet har resulteret i maling og hovedrengøring af alle rum i stueetagen, etablering af 2 nye 

omklædningsrum, ny dommeromklædning, ny træneromklædning, renovering af vaskerum med tilhørende 

kloakering, nye flugtveje og branddøre samt ny etablering af adgang til den centrale opvisningsbane. 

I slutningen af 2018 bevilgede Køge kommune yderligere 500.000 kr. til forbedring af de fysiske rammer på 

Herfølge stadion til brug i 2019. Dette skulle gerne følges af yderligere en bevilling i 2020. 

Ændring af HB Køge hold på Herfølge stadion. 

Klubben indgik ny samarbejdsaftale Med HB Køge og Køge BK i 2018 gældende for en 3 årig periode fra 

1.7.2018. Samarbejdet omfatter i dag senior herre (1. divisionsholdet) tilligemed ungdomshold i 

aldersgruppen U13-U19. Desuden etablerede HB Køge DBU topcenter for de 10-12 årige. 

Aftalen ligger fortsat vægt på en ligelig og harmonisk fordeling af aktiviteter i Herfølge og Køge, og der 

lægges op til øget satsning på det lokale talentarbejde således at der også fremover dannes grundlag for at 

se mange egenudviklede spillere på HB Køges senior hold. 

Aftalen tager også højde for etablering af det ny Køge idrætspark. Fra foråret 2019 gennemføres der en 

ændring således at 1. divisionsholdet, U19 og U14 træner og spiller i Køge, og U17, U15, U13 samt 

topcenter i Herfølge. Desuden ligger administration og rammerne for HB Køge Netværk i Køge 

fremadrettet. 

Nye fysiske rammer i 2019 

I forbindelse med ændringerne for HB Køge bliver der nye anvendelsesmuligheder for dele af de fysiske 

faciliteter på Herfølge stadion – specifikt opvisningsbane, nordtribune og Nordea lounge. 

Arbejdet med at planlægge dette blev startet i 2018, og ventes realiseret i løbet af 2019. Her tænkes 

specifikt på forbedrede omklædningsfaciliteter for de mange, tilligemed at opvisningsbanen og bane 1 kan 

bruges af klubben bredere. 

Det påregnes at en betydelig del af det tidligere nævnte bevilgede beløb fra Køge kommune bruges i 

nordtribunen. 

Capelli sport 

Ved indgangen til 2019 overgik vi til ny samarbejdspartner omkring tøj og sportslige materialer – Capelli 

sport. Det betyder at både spillere og frivillige i starten af 2019 skifter kamp og træningstøj. Udover det tøj 

klubben stiller til rådighed, etableredes der også andre veje til klubbens trænings og kamptøj i 2018. En 

webbutik – www.hbwebshop.dk -  med varer fra vores samarbejdspartner, således at medlemmerne kan 

http://www.hbwebshop.dk/


  
  

købe træningstøj, der skal bruges i klubben, blev etableret i december 2018. Her kan medlemmer fremover 

købe træningstøj samt Herfølge BK’s kampdragt. 

De ting vi vil arbejde med at forbedre i 2019 

Som nævnt vil de fysiske rammer blive bedre. Klubben har derudover opmærksomhedspunkter omkring at 

forbedre vores kvalitet i træning, få flere frivillige til at deltage i arbejdet (fra få til mange hænder) samt 

forbedre klubbens økonomi. 

Vi vil i 2019 introducere tilfredsheds undersøgelser for medlemmerne som afsæt for yderligere 

forbedringer. 

De mange der arbejder og hjælper i og for klubben 

Også i 2018 gjorde frivillige og vores samarbejdspartnere (HB Køge, HB Køge pigefodbold, ETK, Køge 

kommune og sponsorer) og ikke mindst medlemmerne selv et stort stykke arbejde for at spillet på banerne 

kunne udfolde sig. 

Alt dette arbejde er kendetegnet ved stort engagement hvilket er en fornøjelse af se – Tak for det. 

Jeg glæder mig til et 2019 med masser af engagement af Herfølge BK. 

Søren Lindholm Hansen 

Formand 


