    
    
Vi skal op igen

=%15))'!.')'%...72;2/.%12+4$3)'!.'/'2%,5/-$%3$%..%'!.'&/1%'=1)
$)5)2)/.:23',;$%15)/23),'%.27.%3-%$%.-!22%-%..%2+%1&1!5/1%2%'.
/'$%1-%$+4.$%1.%)5/1%2"!.+

Det er det enkle og klare budskab, som skal
lyde fra min side. Det er lykkedes os gennem
de sidste tre til fire år at få opbygget alt det,
der skal til for at spille som minimum i
Betsafe Ligaen. Allerede i indeværende sæson
har vi muligheden. I skrivende stund er vi
placeret i top tre, og med det spil, der bliver
leveret på banen, har jeg en tro på, at det
godt kan lade sig gøre at rykke op allerede
efter denne sæson.
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4 Fodboldklubben der inspirerer
Borgmester Joy Mogensen
7 FC Roskilde bevarer fokus
Direktør Kim Milton
8 Den hårdeste opstart nogensinde
Cheftræner Anders Theil
10 Potentialet for en fankultur er til stede
Hans Jacob Pedersen
12 Talentskole - en dundrende succes
Søren Væggemose
14 Fodbold med hjertet
Morten Walldo
15 CP vil løfte FC Roskilde
Adm. direktør Peter Jakobsen
16 Slut med slukørede drenge
Himmelev-Veddelev Boldklub
17 Et naturligt match
Erhvervskundechef Søren Wennerwald,
Spar Nord
18 En helt ny tilværelse
Anders Qvist

Det andet, jeg vil nævne, er, at vi har fået en administration, der kan magte de mange
opgaver, der følger med, hvis man vil være med der, hvor det er sjovt. Da FC Roskilde blev
etableret tilbage i 2004 var det meste baseret på, at der var nogle ildsjæle, der i fritiden
klarede alt det administrative. Sådan er det heldigvis ikke længere. Vi har fået en fuldtidsansat direktør, som sammen med et par medarbejdere har fået sat det hele i system, så vi
er klar til endnu en eller flere sæsoner en række højere oppe end den, vi spiller i i dag.

19 Sponsoratet der betaler sig selv
Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Alt det ovenstående kan imidlertid kun lade sig gøre, fordi vi har en stor og trofast sponsor- og samarbejdskreds. For vi må erkende, at der, som tiden er, skal penge til for at
kunne gøre sig i dansk fodbold. Selvfølgelig ville det være dejligt, hvis vi, som vi ser det
andre steder, havde en eller flere store sponsorer bag os, men det er ikke et must. Vi er i
den heldige situation, at vi har rigtig mange ”lokale” sponsorer, der støtter os og frem for
alt har lyst til at mødes på stadion, når der er kamp. Det er, set med mine øjne, guld værd,
og det skal vi gøre alt for at bevare. Kan vi det, så tror jeg på, at det ikke varer længe, før vi
igen er at finde i Betsafe Ligaen.

25 Et frisk Wind-pust på sidelinjen
Assistenttræner Morten Wind

Carsten Wickmann
Bestyrelsesformand

20 A-truppen
22 Staben
23 Efterårets kampprogram

26 Det kan næsten ikke blive bedre
Carsten Wickmann
28 Integrationen er lykkedes
RB1906
28 Klubmand og kulturbærer
Christian Hansen
30 De unge kræfter stormer frem
Per Henning Jensen
33 Sikkerhedschefen tager jobbet med hjem
Sikkerhedschef Allan Hallin
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Hvad er det så, vi har fået opbygget? Her vil
jeg nævne to ting. For det første de fysiske
faciliteter, som er dem, der er de mest
synlige. Når borgmesteren her i slutningen af
oktober kommer ned i Rådmandshaven og
indvier de to splinternye kunstgræsbaner bag tribunen, er det den foreløbige afslutning på
et projekt, vi påbegyndte den dag, vi rykkede op i Betsafe Ligaen første gang. Det viste sig
nemlig hurtigt, at vi slet ikke kunne opfylde de krav, der er, når man skal spille i landets
næstbedste række. Heldigvis var der stor forståelse for dette i kommunen, og med lidt
økonomisk hjælp fra DBU fik vi hurtigt rettet op på de mangler, der var. Det drejede sig
om et lysanlæg, overvågning og et højtaleranlæg, som kunne høres på hele stadion. I tilgift
fik vi en flot måltavle og lagt banen om, så alt i alt har vi i dag et stadion, som vi både kan
og skal være stolte af.

IND H O LD
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Nikolaj Hansen
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Tænker globalt
– handler lokalt

Fodboldklubben der inspirerer
Ifølge borgmester Joy Mogensen viser FC Roskilde vejen for lokalsamfundet i forhold til at stræbe
efter sine mål og sætte overliggeren højt
Er der en sammenhæng mellem
sport og politik og borgernes selvforståelse i et lokalsamfund? Ja, lyder
det entydige svar fra borgmester Joy
Mogensen (S), der har høje tanker om
FC Roskilde og klubbens betydning
for virkelysten i kommunen.
“I en virksomhed siger man jo tit, at
de bedste ideer opstår ved kaffeautomaten. Så det at have en fælles referenceramme og et sted, hvor vi møder
hinanden, er utroligt vigtigt. Også når
vi møder hinanden andre steder, for
snakken kan jo hurtigt falde tilbage
på fodbold, og så har vi noget, som
vi alle sammen føler noget for. Det
er et rigtig godt afsæt, når man som
lokalsamfund gerne vil fremad,” siger
hun.
“Hvis man vil tage de store skridt
fremad, nytter det ikke noget, at vi
alle sammen jagter vores egen lille
gulerod. Nogle gange er guleroden så
stor, at vi ikke selv kan nå den, og så
kræver det, at vi alle sammen

trækker i samme retning. Men hvis
vi skal kunne blive enige om, hvilken
vej vi skal gå, har vi brug for et fælles
udgangspunkt, og de rammer er FC
Roskilde i høj grad med til at sætte,”
tilføjer Joy Mogensen.
Modet til at ville
Borgmesteren argumenterer således
for, at FC Roskilde er en vigtig kilde
til inspiration, fordi klubben er syn-

“Klubben virkeliggør
langt hen ad vejen
de værdier, vi som
kommune gerne vil
stå for. Det handler
både om sundhed og
om at turde satse og
ville noget
ekstraordinært”

lige repræsentanter for ambitioner,
energi og fremdrift.
“Klubben virkeliggør langt hen ad
vejen de værdier, vi som kommune
gerne vil stå for. Det handler både
om sundhed og om at turde satse
og ville noget ekstraordinært. Om at
have nogle ambitioner og modet til
at forfølge dem. Det er meget centralt, for jeg mener, at vi i Roskilde
Kommune har potentialet til at turde
række ud efter noget, der ligger ud
over den almindelige hverdag,” siger
Joy Mogensen, som ligeledes fremhæver klubbens ageren i modgang.
“Når man går til en udfordring
med rank ryg, tror jeg på, der er en
væsentligt større sandsynlighed for,
at man lykkes, og FC Roskilde giver
rigtig meget grobund for at ranke
ryggen. Jeg synes, de har tacklet nedrykningen med en vilje og et gåpåmod,
som er inspirerende og gør, at jeg i
den grad har respekt for hele organisationen. Den måde, de tackler

modstand på og holder fast i deres
mål, kan vi alle sammen være stolte
af,” fastslår hun.
Samarbejde på flere planer
Roskilde Kommune støtter i dag FC
Roskilde økonomisk via en såkaldt
elitesportsaftale, der blandt andet
indebærer, at kommunen bliver
visuelt eksponeret, mens nøglepersoner fra fodboldklubben promoverer sundhed og motion i kommunens
institutioner. Ligeledes er der skabt
et godt samarbejde omkring de
fysiske rammer i Roskilde Idrætspark, hvor klubben spiller sine
hjemmekampe.
Endeligt samarbejder de to parter
om Himmelev Skoles Team Danmarkklasser, som sikrer unge fodboldspillere i 7., 8. og 9. klasse specialtræning fra FC Roskildes kompetente
trænerstab, samtidig med at de
uddanner sig.

Med 25 modtagefaciliteter jævnt fordelt over hele Danmark
er vi al d tæt på kunderne med professionel hjælp og 20 års
erfaring inden for CO2 neutral jordrensning og genanvendelse.
Vi håndterer mere end 3 mio. tons aﬀald og forurenet
jord om året og vores kunders lyst og vilje l at bruge – og
genbruge os – har gjort os l skandinaviens største miljøvirksomhed.
Derfor er der vægt bag ordene, når vi opfordrer dig og alle
andre l at gøre som vi:
Tænke globalt og handle lokalt.
På snarligt gensyn l genbrug i en virksomhed med nærvær.

RGS 90 A/S | Selinevej 4 | 2300 Kbh. S | Tlf.: 32 48 90 90
Fax: 32 50 80 80 | rgs90@dsvm.dk | www.rgs90.dk
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Stadium gør kur til
idrætsforeninger
Sportskæden Stadium tror ikke på
individuelle rabatter. I stedet er
tankegangen, at alle foreninger er
lige uanset størrelse. Med den tilgang
rækker Stadium hånden ud til alle
idrætsforeninger med ønske om et
ganske særligt samarbejde.
Aftalen har fået navnet Team Sales
og dækker over, at foreningen pryder
sine overdele med et Stadium-logo.
Til gengæld modtager foreningen
hvert år en bonus på op til 10 pct. af
det beløb, som foreningen og dens
medlemmer har brugt i Stadium i

løbet af året. For FC Roskildes vedkommende betyder det kort fortalt,
at klubben tjener penge, hver gang
dens medlemmer handler hos
Stadium.
Stadium er en svensk sportskæde,
der kom til verden i 1974 i Norrköping. Den første Stadium-butik
uden for Sverige åbnede på Fisketorvet i København i 2000, og i dag
findes der 11 Stadium-butikker i
Danmark. Team Sales-konceptet
bliver blandt andet tilbudt i Stadium
på Ro’s Torv.

www.fc-roskilde.dk

Jo mere du ved
om Nordea, jo
større er sandsynligheden for,
at du skifter
til os
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FC Roskilde bevarer fokus
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Gør det muligt

Nedrykningen til 2. division var et alvorligt bump på vejen for FC Roskilde. Men klubben bevarer
sin langsigtede strategi og tro på succes
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- kvalitet - til tiden
- til aftalt pris

FC Roskildes udfordringer efter
nedrykningen til 2. division blev
reelt illustreret den 3. september,
da transfervinduet lukkede i. En af
klubbens største profiler, Jeppe Kjær,
forlod klubben til fordel for HB Køge,
og fordi det skete så sent, havde FC
Roskilde ikke mulighed for at hente
en erstatning. Skiftet var en direkte
konsekvens af nedrykningen, idet
Jeppe Kjær ikke har lagt skjul på at
have større ambitioner for karrieren
end at spille i 2. division.

Services:
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“Det var selvfølgelig dødirriterende
og en af de temmelig vidtrækkende
konsekvenser af nedrykningen. Den
har også betydet, at vi mister en del
indtægter, som var bundet op på
vores tilstedeværelse i Betsafe Ligaen.
For eksempel tv-penge og nogle af
sponsoraterne. Alt i alt er der tale
om ca. 1,5 mio. kr., som vi enten
skal spare eller ud at finde på anden
vis,” siger FC Roskildes direktør Kim
Milton.
Målsætningen er uændret
Han understreger dog samtidig, at

nedrykningen ikke får betydning for
klubbens langsigtede målsætning om
at etablere sig blandt landets 18 bedste fodboldklubber. Blot kommer den
øvelse nu til at tage længere tid.
“Som Danmarks 10. største by bør
der alt andet lige være plads til
Roskilde blandt landets 18 bedste
klubber. Udfordringen er lidt større
nu, og vi kommer til at bruge mere
tid, men strategien og målsætningen
laver vi ikke om på. Blandt andet fordi vi i løbet af nogle få år forventer
for alvor at høste frugterne af vores
ungdomsarbejde. Det ændrer nedrykningen ikke på,” siger Kim Milton.
I første omgang handler det for FC
Roskilde om at vende tilbage til
Betsafe Ligaen, hvorfra opstigningen
skal ske. Klubben har dog ikke låst
sig fast på, at det nødvendigvis skal
ske i indeværende sæson, men arbejder selvsagt i den retning.
“Selvfølgelig vil vi gerne rykke op
med det samme, men vi er nødt til
at have respekt for, at der er andre

gode hold i rækken. For eksempel
kom Hvidovre flyvende fra start,
og Næstved er jo nedrykker på lige
fod med os selv. Det ville være naivt
at tro, at vi bare kan spadsere os
igennem 2. division, og hvis vores
målsætning hed oprykning, kunne
sæsonen næsten kun ende som en
fiasko.

“Derfor arbejder
vi lige nu ud fra en
målsætning om at
slutte i top tre”
Derfor arbejder vi lige nu ud fra en
målsætning om at slutte i top tre,”
forklarer direktøren og peger på, at
oprykningsspillet efter al sandsynlighed vil blive afgjort på de små
marginaler, hvorfor det i sagens
natur er vanskeligt at vide sig sikker
på udfaldet.
Ind og ud i spillertruppen
Udover Jeppe Kjær har klubben sagt

farvel til Tobias Perch-Nielsen, der
som den første FC Roskilde-spiller
nogensinde blev solgt og nu fortsætter karrieren i Viborg. Derudover
ophørte kontrakter og lejeaftale for
henholdsvis Jens Mårtensen, Jakob
Rasmussen og Kevin BechmannTimm. Endeligt har Christian Møller
og Esben Madsen efter eget ønske
fået ophævet deres kontrakter et
halvt år før tid.
Nye i truppen er Michael Stryger,
som er skiftet fra Vejle/Kolding,
Lasse Sørensen fra Næstved og Azad
Corlu, der er lejet i Brøndby samt
ikke mindst Rajko Lekic, som var
klubløs efter at være blevet løst fra
sin kontrakt i Lyngby. Samtidig er
en række spillere fra FC Roskildes
ungdomsafdeling blevet indlemmet
i førsteholdstruppen. Det drejer
sig om Frederik Refsgaard, Morten
Jørgensen, Rasmus Moser og Sean
Christoffersen.
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Den hårdeste opstart nogensinde

Rundt om
Anders Theil

Anders Theil har haft hænderne fulde med at håndtere en mentalt udfordret spillertrup efter nedrykningen til 2. division. Men cheftræneren er vant til at arbejde sig til resultater trods hårde odds
Nedrykningen til 2. division tog hårdt
på alle i og omkring FC Roskilde. Ikke
mindst i spillertruppen gjorde det
ondt at se en gunstig position inden
den afgørende kamp mod Brønshøj
forvandle sig til nederlag og en uventet nedtur. Spillerne skulle rejse sig,
ikke mindst på det mentale område,
og det blev en hårdere øvelse end
forventet, fortæller cheftræner
Anders Theil.
“Det har på flere måder været den
hårdeste opstart, jeg nogensinde
har været med til. Nedrykningen
har været sværere for spillerne at
håndtere, end jeg umiddelbart havde
regnet med. Nogle var virkelig hårdt
ramt mentalt, og andre havde svært
ved at se sig selv spille i 2. division.
Det har skabt nogle frustrationer, der
har været svære at tackle, samtidig
med at det en overgang væltede ned
over os med skader,” siger han.
Allerede inden sæsonstarten
brækkede midtbaneteknikeren
Morten Walldo en håndrodsknogle i en træningskamp,
og i henholdsvis den første
og anden turneringskamp
fik forsvareren Michael
Stryger en fibersprængning i baglåret, mens den
offensive kreatør Jesper
Håkansson fik revet det forreste
korsbånd i knæet over. Hårde slag
mod en spillertrup, der i forvejen
ikke er den bredeste og var decimeret
yderligere siden nedrykningen.
Skal være mere spilstyrende
Derudover var det en udfordring
for holdet at vænne sig til en ny

Hvad bruger du
din fritid på?
“Jeg cykler en del og bruger
derudover tiden sammen med
venner, familie og mine to
hunde. Jeg elsker at gå lange
ture med hundene i skoven og
på stranden. Cyklingen foregår
på mountainbike i Boserup
Skov eller et andet sted, hvor
jeg kan hamre igennem og få
brændt noget energi af. Jeg
er også begyndt at cykle på
arbejde.”

spillestil, der har til formål at gøre
FC Roskilde til et mere boldbesiddende mandskab, som i højere grad
end tidligere er i stand til at skabe
kampene på egen hånd. For selv om
den umiddelbare logik siger, at det
er nemmere at spille i 2. division end
i Betsafe Ligaen, er det ikke nødvendigvis tilfældet.
“I flere år har holdet spillet meget på
hurtige omstillinger og været gode
til at udnytte modstandernes fejl,
men det går bare ikke i 2. division,
hvor vi ofte bliver mødt af defensivt
indstillede hold, der gerne accepterer
at spille 0-0 mod os. Nu skal vi kunne
spille os igennem et helt hold, der
står meget lavt, og det har været en
stor omvæltning for spillerne,” siger
Anders Theil.

Hvilken bog er den
seneste, du har læst?
“Det var ”Jeg er Zlatan
Ibrahimovic”. Den er virkelig
god, for han er jo meget
ligefrem og siger tingene, som
de er.”

Hvor tit tænker du
på fodbold?

Cheftræneren har dog stor tro på, at
den nye spillestil er vejen frem, og
at spillertruppen har det, der skal
til for at kæmpe med om den enlige
oprykningsplads i 2. division øst.

“Jeg har været med
til at få os ned, så
jeg føler et stort
ansvar for at få os
op igen”
“Jeg har været med til at få os ned,
så jeg føler et stort ansvar for at få
os op igen. Derudover synes jeg, vi
har en spændende blanding af unge
talentfulde spillere og nogle stærke
etablerede kræfter. I det hele taget

Anders Theil
• 42 år
• Bor i Fløng
• Er uddannet DBU A-træner
• KARRIERE SOM SPILLER:
1. division med Frem og Køge Boldklub, 1. og 2. division med Avarta,
2. division med RB06. Spillede en enkelt Toto Cup-kamp for Frem, mens
holdet var repræsenteret i Superligaen.
• KARRIERE SOM TRÆNER:
Assisterende træner i Frem 2003 - 2005, cheftræner i Frem 2005 - 2009,
assisterende træner i FC Roskilde 2009 - 2012, cheftræner i FC Roskilde
2012 - ?

har vi et godt set up og står med
gode muligheder for at komme til at
spille med i toppen,” mener Anders
Theil.
Synergi mellem to hverv
Måske kan spillertruppen lade sig
inspirere af, at cheftræneren både
fagligt og i fodboldens verden har
vist vejen for, hvordan man når
sine mål via hårdt arbejde og tålmodighed. Anders Theil blev således
ansat som folketingsbetjent i 1998
og er i dag leder af Folketingets
vedligeholdsenhed med 23 mand
under sig. Desuden opnåede han
som spiller at vogte målet i en Toto
Cup-kamp for Frem efter troligt at
have indtaget bænken i et hav af
superligakampe. Faktisk så mange at
klubben ifølge Anders Theil til sidst
overvejede at forære ham bænken.
Selv fremhæver han evnen til at
arbejde sig op fra bunden og understreger, at han kan overføre erfaringer mellem sine to hverv.

“Det ansvar, jeg har på mit daglige
arbejde, kan jeg bruge til meget i FC
Roskilde. Jobbet som træner handler
jo også meget om ledelse, og der er
hele tiden små konflikter, nogle der
ikke skal spille og afgørende beslutninger, der skal træffes,” siger han.
“På den anden side har fodboldverdenen lært mig utrolig meget om
mennesker, og det kan jeg bruge i
begge mine funktioner. Mine største
kvaliteter som leder ligger uden tvivl
på det menneskelige plan. For mig
handler det meget om at få mennesker til at fungere så godt som
muligt, for så får man det bedste ud
af dem,” tilføjer Anders Theil.
Lige til højrebenet
Han kalder det samtidig et naturligt
valg at takke ja til stillingen som
cheftræner, da Carsten Broe forlod
FC Roskilde. Blandt andet fordi hans
kendskab til RB06 rækker helt tilbage
til drengeårene og ligeledes tæller en

årrække som seniorspiller på klubbens førstehold.

“Klubben havde og
har stadig gang i et
spændende projekt,
som jeg gerne vil
være en del af”
“Som drengespiller blev jeg hentet
fra Fløng til RB06, og som seniorspiller var jeg med til at spille klubben
fra Danmarksserien op i 2. division.
Derfor kendte jeg mange folk i FC
Roskilde, da jeg blev hentet ind som
assisterende træner, og da stillingen
som cheftræner blev ledig, lå den lidt
til højrebenet. Klubben havde og har
stadig gang i et spændende projekt,
som jeg rigtig gerne vil være en del
af,” siger Anders Theil, der har tænkt
sig at fastholde den nye og mere offensive spillestil og forhåbentlig udvikle den yderligere i Betsafe Ligaen.

“Jeg havde mange samtaler
med Carsten Broe om det, for
han var god til at lægge det
lidt fra sig. Jeg må indrømme,
at fodbolden fylder meget, og
når jeg for eksempel går ture
eller cykler, kommer der som
regel nogle tanker og ideer.
Fodbold har på flere måder
spillet en vigtig rolle i mit liv,
og jeg har måttet sig nej til
mange ting undervejs, men
det har bare været en del af
prisen. Jeg ville ikke undvære
det.”

Er der nogen spiller
eller klub, du gerne
ville træne?
“Jeg er faktisk ret stolt over de
ting, jeg har opnået både som
spiller og træner. I Frem var
jeg for eksempel med til at
udvikle spillere som Mikkel
Thygesen, Nabil Aslam og
Nicki Bille. Så jeg er godt
tilfreds, og der er ikke nogen
spillere, jeg særligt kunne
tænke mig at være træner for.
Dog har jeg altid været Milanmand, så det ville da være
fantastisk at træne dem, men
det ville jo nok være noget af
et spring.”

Undskyld CP breder sig!

X
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Én opgave – én leverandør

Potentialet for en fankultur er til stede

CP er specialist i totalløsninger. Vi er din professionelle
rådgiver og leverandør indenfor udlejning af alle former for
containere, moduler og materiel til entreprenørarbejde.

I fodboldens verden er tilskueropbakning ofte et afgørende parameter for succes. Også FC Roskilde
har i udpræget grad brug for lokalsamfundets støtte
Da FC Roskilde i juni stod foran den
afgørende kamp for overlevelse i 1.
division, fik Hans Jacob Pedersen
en idé. Han ville fylde en bus med
tilskuere til udekampen mod Brønshøj for at give holdet den bedst
mulige støtte fra lægterne. Som
bekendt mislykkedes projektet på
banen, men tilskuerens initiativ vidner om muligheder for at skubbe til
fankulturen i byen.
“Jeg vil mene, at potentialet i høj
grad er til stede. Som Danmarks 10.
største by bør der være grobund for
noget større i Roskilde. Jeg synes
egentlig, at klubben gør sit for at
reklamere for kampene, men alligevel
er der generelt for få tilskuere. Der
er en gruppe, som altid er der, men
derudover virker det som om, vejret
og spillet på banen har rigtig stor
betydning for antallet af tilskuere,”
siger Hans Jacob Pedersen, som
arrangerede busturen sammen med
FC Roskildes bestyrelsesformand
Carsten Wickmann og direktør Kim
Milton.

Vi leverer totalindretninger og tilbyder styring af byggepladser. Vi har egen produktion af lethuse og pavilloner,
der er en ﬂeksibel, økonomisk attraktiv og miljørigtig løsning på pladsmangel i eksempelvis institutioner, på skoler
og andre uddannelsesinstitutioner.

En fandenivoldsk stil
Dermed også sagt at 2. division
naturligvis er mindre attraktiv end
1. division for den gennemsnitlige
lokale fodboldtilskuer. Hans Jacob
Pedersen forsikrer dog, at der stadig
er god fodbold at komme efter på
Roskilde Stadion.
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“I flere år har en stor del af
tilskuernes interesse drejet sig om
Jeppe Kjær, fordi han er en væver,
lynhurtig og spektakulær type. Men
personligt kan jeg endnu bedre lide
at se en spiller som Christian Hansen,
fordi han har en fandenivoldsk stil og
kæmper om enhver bold. Det synes
jeg er enormt fedt at se, for det er
lige præcis de værdier, en fan synes
om,” siger Hans Jacob Pedersen.
Masser af fodboldfans
Han peger blandt andet på FC
Roskildes endnu unge alder som en
mulig forklaring på den begrænsede
tilskueropbakning. Og i den forbindelse på udfordringerne forbundet
med at skabe en eliteoverbygning på
lokale klubber med mangeårig historie.

CP – din samarbejdspartner
Ydermere understreger han, at særligt FCK og Brøndby i flere år har haft
et solidt tag i Roskildes fodboldinteresserede som følge af mangelen på et
lokalt hold på samme niveau.
“Roskilde har masser af fodboldfans,
men de har i en del år været delt

mellem FCK og Brøndby. Derfor
tror jeg også, at der skal satses på
de unge drenge, som er begyndt at
komme på stadion og allerede identificerer sig med FC Roskilde. Der
har man muligheden for at etablere
noget fra bunden,” mener Hans Jacob
Pedersen.

CP ApS . Grønningen 12 . 4130 Viby Sj.
tlf. 4614 0600 . www.cpdk.dk
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Talentskolen - en dundrende succes

Brug bolden på en
god uddannelse!

FC Roskildes talentskole tilbyder på tredje år børn i alderen 8-13 år ekstra og mere specialiseret
træning som en forsmag på en tilværelse som spiller i klubben
lære og flytte sig, så derfor synes vi,
det er oplagt at give dem en mulighed for at få noget mere træning
og inspiration. Og vi kan allerede
nu tydeligt se, at vi får nogle meget
bedre og mere motiverede spillere
op af den grund,” fortæller Søren
Væggemose, der er ansvarlig for
Talentskolen.

Søren Væggemose
FC Roskilde er andet og mere end
holdene i egne geledder. Centralt i
klubbens talentudvikling står også
Talentskolen, som er et tilbud til
moderklubberne og omegnsklubberne om at give deres bedste
spillere 20 ekstra træninger om året,
samtidig med at de forbliver i deres
respektive klubber. Både for at give
dem et billede af hvad det vil sige
at være tilknyttet FC Roskilde som
spiller og ikke mindst for at udvikle
dem, mens de er mest modtagelige.
“Man taler jo om den motoriske
guldalder, fra børn er 8 til 12 år. Det
er den periode, hvor de virkelig kan

Flere og bedre færdigheder
Han understreger desuden, at
Talentskolen på tredje år udgør en
gevinst for både spillerne og deres
klubber såvel som FC Roskilde. Og
resultaterne er endda endnu mere
udprægede nu end tidligere.
“Talentskolen er en stor succes på
mange områder. Vi begynder at
kunne se, at de U14-spillere, der
kommer til klubben i dag, er meget
bedre end dem, der kom til efter det
første år, fordi de har været igennem Talentskolen flere gange. De
har simpelthen fået flere og bedre
færdigheder, end de ellers ville
have haft mulighed for,” siger Søren
Væggemose.
Han peger endvidere på, at tilbuddet
om at blive tilknyttet Talentskolen
ikke kun gælder for FC Roskildes
tre moderklubber. Spillerne kommer

således også fra eksempelvis Tune,
Jyllinge, Havdrup, Taastrup, Lejre,
Gundsømagle og KFUM i Roskilde.
En exceptionel årgang
Søren Væggemose så dog allerhelst,
at FC Roskilde var i stand til at etablere egne hold for spillere ned til
omkring 10-års-alderen. Igen er hans
argument, at spillerne beviseligt er
mere modtagelige over for motoriske
input, jo yngre de er.
Den primære årsag til at FC Roskilde
ikke selv opretter hold for de mindste årgange skal findes i, at DBU’s
såkaldte ”holdninger og handlinger”
på børne- og ungdomsområdet taler
imod dette. Søren Væggemose er dog
af en anden opfattelse.

“Børn på 6-7 år
må gerne træne
ballet elitært, men
hvis man ønsker at
gøre det samme i
fodbold, er man
efter danske forhold
alt for ambitiøs”

“Børn på 6-7 år må gerne træne ballet
elitært, men hvis man ønsker at gøre
det samme i fodbold, er man efter
danske forhold alt for ambitiøs. Det
sker i Ajax og Borussia Dortmund, og
for mig at se ville det være et ønskescenario, hvis det også i Danmark
blev muligt at målrette talenttræningen tidligere. Men der er vi desværre
ikke hverken holdningsmæssigt eller
politisk endnu,” siger han.
Faktisk er Søren Væggemose så
passioneret omkring emnet, at han
tidligere på året udgav bogen ”Fra
landsbyen til landsholdet”, der beskæftiger sig med betydningen af et
velfungerende talentudviklingsmiljø
og udviklende børnetræning.
Konkret tager bogen udgangspunkt i
Himmelev-Veddelev Boldklubs årgang
92, som under Søren Væggemoses
ledelse producerede hele fire spillere,
der i dag er fuldtidsprofessionelle.
Det drejer sig om Frederik Sørensen,
der p.t. er udlånt fra Juventus til
Bologna, Brøndby-spillerne Dario
Dumic og Alexander Green samt
Mads Hvilsom, der i øjeblikket er
udlejet fra FC Midtjylland til Hobro.
De fire spillere har tilsammen spillet
omkring 120 ungdomslandskampe.

Dyrk sport og læs lektier i skoletiden.
Vælg Sportsmanagement Plus på Handelsgymnasiet
Sportsmanagement Plus er til dig, der drømmer om at blive
professionel idrætsudøver eller vil arbejde professionelt med
idræt, fx som træner, klubleder eller sportsmanager.

Uddannelsen er også et springbræt til en videregående uddannelse
inden for fx økonomi, marketing eller idræt.

www.rhs.dk/sport

Vi er altid på hjemmebane

Mogens Olsen,
partner

Peter Wittus Sørensen,
partner

John Lorey Petersen,
partner

Mogens, John og Peter er Roskildes lokale revisorer

       



www.fc-roskilde.dk
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CP vil løfte FC Roskilde





og økonomistyring til etablering, køb
eller salg af virksomhed, rådgivning om
¿QDQVLHULQJRJJHQHUDWLRQVVNLIWH

Som en del af Dansk Revision Roskilde
er vi din garanti for nærhed, faglighed
og engagement. Med os er du altid på
hjemmebane.

Vi kan gøre en forskel – lokalt og globalt.
9LKDUNROOHJHULODQGHDWXG
veksle erfaringer med.

6DPPHQPHGÀHUHHQGNROOHJHU
har vi en bred ekspertise og kan
hjælpe med alt fra f.eks. skatterådgivning, pensionsberegning, budget-

Vores netværk er din styrke.

Dansk Revision Roskilde 1\VWHUJDGH
5RVNLOGH 7OI www.danskrevision.dk
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MORTEN WALLDO

(Foto: Erling J.)

Fodbold med hjertet
Morten Walldo har i en ung alder spillet med de bedste,
men valgte en anden retning, fordi han havde brug for
at have sig selv med
Da Morten Walldo fik sin seniordebut
på højt niveau, skete det i en pokalkamp for Hvidovre imod OB. Han var
18 år gammel, blev tildelt en uvant
position som højre back og havde
Jonas Borring som direkte modspiller. På OB-holdet var ligeledes
spillere som David Nielsen, Thomas
Helveg og Hans Henrik Andreasen.
“Det var noget af en ilddåb, men det
gik faktisk meget godt. Godt nok
tabte vi 2-0, men jeg blev kåret til
man of the match, og det hele var
selvfølgelig en kæmpe oplevelse i så
ung en alder,” husker Morten Walldo.
Fortid i Brøndby
Inden det kom så vidt, var han

som bare 10-årig blevet kontaktet
af Brøndby, der så potentiale i den
løbestærke tekniker. Derfor flyttede han fra Hvidovre til Brøndby
og blev allerede efter et år tildelt
anførerbindet på et hold, der blandt
andre talte Daniel Wass og Pierre
Kanstrup. Hvert andet år spillede
Morten Walldo desuden sammen
med Mike Jensen, Nicolaj Agger og
Anders Randrup. Opholdet i Brøndby
endte dog brat, da Morten Walldo
som 15-årig simpelthen mistede lysten til så meget fodbold.
“Det var stort at blive spurgt, om jeg
ville spille i Brøndby, for det er jo
ungdommens svar på at blive købt.
Jeg havde også en god tid, men til

sidst kørte jeg lidt sur i det. Det
sagde mig ikke længere det samme
at skulle træne så mange gange om
ugen,” fortæller Morten Walldo, der
efter et kort ophold i Herlev vendte
tilbage til Hvidovre, hvor han senere
spillede ca. 60 kampe i 1. division.
Har hjertet med
Herefter gik turen i 2010 til FC
Roskilde, hvor Morten Walldo har
indtaget en nøgleposition på den
centrale midtbane og optræder
med både overblik og ikke mindst
spilleglæde.
“Jeg har da leget lidt med tanken om,
hvad det kunne være blevet til, hvis
jeg var fortsat i Brøndby.

“Jeg har da leget
lidt med tanken om,
hvad det kunne
være blevet til, hvis
jeg var fortsat i
Brøndby”
Det er bare meningsløst, for jeg
risikerede at have knust min lyst til
at spille fodbold, og så er det ikke
sikkert, jeg havde spillet i dag. Jeg
er nødt til at have lysten og hjertet
med, og det har jeg nu,” siger han.

FC Roskilde nyder så stor lokal opbakning, at klubben nu lader to virksomheder dele
reklamepladsen på divisionsholdets spilletrøje
Det lokale erhvervsliv bakker i høj
grad op om FC Roskilde. Senest har
det resulteret i, at to logoer nu er at
finde på førsteholdets spilletrøje. Det
nye navn tilhører materieludlejeren
og pavillonproducenten CP ApS, som
har et stærkt ønske om at hjælpe FC
Roskilde tilbage til det rette sportslige niveau.
“CP blev etableret for mere end 25
år siden i en lejlighed i Roskilde, så
vi er en lokalt forankret virksomhed,
der mener, at Roskilde skal have en
fodboldklub på højt niveau. Det var
ufortjent og forkert, at vi rykkede
ned, og det skal vi have lavet om på.
Derfor vil vi gerne yde lidt mere,”
siger Peter Jakobsen, der er adm.
direktør i CP.
Et unikt netværk
Som følge af sponsoraftalen vil det
fremover være CP’s logo, der pryder
fronten af FC Roskildes spilletrøjer.
Den plads har hidtil været forbeholdt
Spar Nord, som vel at mærke har
bevaret sit sponsorat i klubben og

fremover vil være at finde på
spilletrøjernes ryg. Peter Jakobsen
fra CP understreger, at ønsket om
at løfte FC Roskilde til nye højder
ikke kun bunder i lokalpatriotisme.
Virksomhedens engagement bunder
således i vid udstrækning i et kontant
afkast via klubbens meget populære
erhvervsnetværk.

“Vi har været
med fra dag ét i
FC Roskilde og
har aldrig oplevet
et så godt lokalt
forretningsnetværk”
“Vi har været med fra dag ét i FC
Roskilde og har aldrig oplevet et så
godt lokalt forretningsnetværk. Det
har vi fået ganske meget forretning
ud af igennem tiden, og det agter
vi at fortsætte med,” fastslår Peter
Jakobsen.

Samme filosofi som FC Roskilde
CP har siden den spæde begyndelse
som enkeltmandsvirksomhed i 1986
gennemgået en rivende udvikling. Fra
at formidle brugte skibscontainere
har virksomheden udviklet sig til i
dag at kunne tilbyde alt det, der forventes af en moderne og professionel
udlejningsforretning. Herunder
udvikling, produktion og udlejning
af pavilloner, moduler og containere
samt udlejning af materiel og lifte.
“Udviklingen er foregået skridt for
skridt, hvor vi hele tiden har bygget
mere på. Derfor sammenligner jeg
faktisk CP med FC Roskilde, fordi de
både har visioner og tålmodighed.
Jeg kan godt lide ideen med, at
man ikke sætter alt på ét bræt, men
vokser i et tempo, så økonomien og
organisationen kan følge med,” siger
Peter Jakobsen.
Fokus på miljøet
I 2011 modtog CP Årets Miljøpris fra
Danish Retail Association som følge
af udviklingen af et energimodul, der

mere end halverer det oprindelige
energiforbrug. Og generelt fylder de
energivenlige tiltag en hel del i udlejningsvirksomheden, lader direktøren
forstå.
“Vi har stort fokus på miljøet,
og faktisk har vi lige fået tilladelse til
at opstille en vindmølle på virksomheden, ligesom vi overvejer at supplere med solceller. CP er selvfølgelig
først og fremmest en forretning, men
det udelukker jo på ingen måde at
spare på ressourcerne ved at benytte
sig af vedvarende energi. Det er en
god bonus, der er til glæde for os
alle,” siger Peter Jakobsen.
FC Roskildes sponsoraftale med
CP indeholder udover et pænt årligt
beløb til klubkassen, også en aftale
om en udvidelse af kontorfaciliteterne ved Roskilde Idrætspark.
Dermed får de fysiske rammer i
Rådmandshaven et længe ventet og
tiltrængt løft.

www.fc-roskilde.dk
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Et naturligt match
Spar Nords slogan “tættere på” fortæller meget om den måde, banken
driver forretning på - også hvad angår sponsoratet i FC Roskilde
således i høj grad bankens strategi
om at være nærværende over for
lokalkunderne.
“FC Roskilde og Spar Nord har haft et
godt og tæt samarbejde, siden vi kom
til byen for fire år siden. Ud over at
profilere os som byens bank har samarbejdet givet os en god kontakt til
det lokale erhvervsliv,” fastslår Søren
Wennerwald.

Spar Nord er i dag en naturlig del
af billedet, når man går til fodbold
i Roskilde. ”Tal med en bank, der
forstår dig,” står der på bankens
bandereklame i Roskilde Idrætspark,
og det budskab skal tages helt
bogstaveligt, fortæller Søren Wennerwald, der er erhvervskundechef hos
Spar Nord i Roskilde. Samarbejdet
med FC Roskilde understøtter

“Personlige relationer, korte beslutningsveje og en oprigtig interesse for
vores kunder er vigtige elementer for
os, og vi kan mærke, at kunderne kan
lide det. Når man er tæt på hinanden
og har en løbende dialog, opbygges
der tillid. Det er afgørende i et godt
samarbejde,” tilføjer han.
Netværk kræver indsats
Erhvervskundechefen peger desuden

på, at kontakten til de øvrige sponsorer i FC Roskilde vejer tungt i Spar
Nords beslutning om at være en aktiv
del af FC Roskilde.
“Den gode stemning i sponsorkredsen er smittende, og alle er klar til
både at hygge og tale forretninger,
når vi enten spiser sammen eller sidder på lægterne. Det sætter vi stor
pris på, men det kommer ikke af sig
selv. Det kræver, at man er til stede
både til kampe og netværksmøder,
og det er der heldigvis rigtig mange,
der er, inklusiv os selv,” siger Søren
Wennerwald.
Spar Nord har samlet mange kompetencer i en afdeling på Københavnsvej, der foruden privatkundeafsnit
er hjemsted for et erhvervs- og
formuecenter. Banken har ligeledes
en privatafdeling i Svogerslev.

Slut med slukørede drenge
Himmelev-Veddelev Boldklub har oplevet
store synergieffekter siden etableringen af
FC Roskilde. Specielt klubbens største talenter
profiterer af overbygningen

Stiftet i 1924

Medlemmer:
Ca. 1.000
Hold:
65
Ledere og frivillige: Ca. 100
Som ung, ambitiøs fodboldspiller
skal der meget til for at takke nej til
et tilbud fra en stor klub. Ikke desto
mindre kan det nogle gange være den
bedste løsning. Sådan er erfaringen i Himmelev-Veddelev Boldklub,
hvor spillerne i flere tilfælde helt
har mistet lysten til fodbold efter et
mislykket skifte.

“Tidligere oplevede vi både meget
slukørede spillere komme tilbage og
nogle, der helt mistede interessen
for fodbold. Når store klubber som
FCK eller Brøndby er på udkig efter
talenter, tager de ofte tre-fire spillere
ad gangen i håbet om, at den ene
bliver til noget, og det efterlader en
del spillere med bristede forhåbninger. Efter etableringen af FC Roskilde
går mange af de dygtige spillere
dertil, og det giver et meget bedre
resultat,” fortæller Peter Hvilsom,
der er formand i Himmelev-Veddelev
Boldklub.
Fælles uddannelse af trænere
Peter Hvilsom understreger, at klubben hverken kan eller skal forhindre
de største talenter i at skifte klub,
men peger på, at nærheden til skole
og venner er så vigtig, at mange

Advokatﬁrmaet Tommy V. Christiansen støtter FCR på sidelinjen
Advokatﬁrmaet Tommy V. Christiansen er ikke bare en kompetent medspiller i Roskildes erhvervsliv. Vi er
som sponsor for FCR også en lokal støtte for Roskildes idrætsliv.

profiterer af at blive i de vante
rammer for at dyrke talentet.

på tværs af klubberne og via FC
Roskilde.

“Det har været dejligt at se så mange
spillere gå til FC Roskilde over de
seneste år, og jeg er sikker på,
vi kommer til at se flere og flere
spillere fra moderklubberne slå igennem på førsteholdet i de kommende
sæsoner,” siger han og fremhæver
desuden den deling af viden og ressourcer, som i dag finder sted

“Samarbejdet mellem de tre moderklubber er nærmest eksploderet, og
i dag uddanner vi for eksempel trænere sammen. Den synergi det giver,
at de lærer hinanden at kende og kan
dele viden og kompetencer, er meget
vigtig. Det synes jeg også er en af de
ting, FC Roskilde har givet os,” siger
Peter Hvilsom.

Vi tackler din virksomheds
juridiske udfordringer professionelt

Kom og mød os
til en uforpligtende kop kaffe

Enhver virksomhed – stor eller lille – har løbende brug
for juridisk sparring og rådgivning. Hos Tommy V. Christiansen Advokater udvælger vi altid nøje den af vores
juridiske specialister, der bedst kan tackle lige netop den
udfordring, du og din virksomhed står overfor. Det sikrer
jer kompetent rådgivning på et højt fagligt niveau.

Som en af de 10 største advokatﬁrmaer i Danmark med 150
medarbejdere og kontorer i både Roskilde, København, Århus,
Kolding og Vejle kan vi samtidig både tilbyde vores kunder
et landsdækkende netværk og en stærk lokal forankring.

På vores kontor i Roskilde vil vi meget gerne møde nye,
lokale virksomheder. Du er derfor meget
velkommen til at kontakte os og fortælle om lige netop
din virksomheds behov for juridisk sparring.

WWW.TVC.DK ROSKILDE KØBENHAVN AARHUS KOLDING VEJLE
KØBENHAVNSVEJ 69, 4000 ROSKILDE. TLF: +45 70 11 08 00, MAIL: TVC@TVC.DK, WWW.TVC.DK

Kontakt
Advokat Anders Rynkebjerg
på anr@tvc.dk, mobil 27 21 04 50
Advokat Rune Tarnø på rut@tvc.dk, mobil 23 45 53 97
eller advokat Tue Askeland på tas@tvc.dk,
mobil 41 65 30 01.

Du kan læse mere om os på www.tvc.dk

Vi har alt
til festen...
Lej telte, borde, stole, service, slush-ice,
popcornmaskine, forlystelser med mere

SPONSORPORTRÆT

En moderne
vækstvirksomhed
Anlægsgartner Gottlieb A/S er i
besiddelse af mange kompetencer
og henvender sig til en lang række
brancher. Ingen opgave er for lille
eller for stor for virksomheden, der
servicerer institutioner, grundejerforeninger, boligselskaber og virksomheder såvel som private med
haveanlæg eller behov for vedligeholdelse af udendørs arealer.
Opgaverne tæller blandt andet græsslåning, hækklipning, snerydning og
saltning.
Derudover fungerer Anlægsgartner
Gottlieb som autoriseret kloakmester.
Det betyder blandt andet, at virksomheden kan varetage den samlede
anlægsopgave fra begyndelse til
slutning og på den måde sikre, at

www.fc-roskilde.dk
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arealerne fremstår bedst muligt efter
anlægsarbejdet. Kloakafdelingen kan
ligeledes renovere kloakker, etablere regnvandslukker og foretage
regnvandsseparering som følge af
ekstreme vandmængder.
Anlægsgartner Gottlieb har base i
Hornsherred nord for Roskilde.
Virksomheden beskæftiger 35
ansatte og modtog i både 2008 og
2010 den såkaldte Gazelle-pris, der
honorerer de danske virksomheder,
som oplever størst vækst inden for
en kort periode.

www.roskildeteltudlejning.dk

Tlf: 46 59 34 84 - Mobil: 40 25 17 99

ANDERS QVIST

En helt ny tilværelse
Anders Qvist har skiftet karrieren som fuldtidsprofessionel
fodboldspiller ud med en noget anderledes hverdag
Fra han var 15 til 19 spillede Anders
Qvist 53 ungdomslandskampe. Som
19-årig var han superligaspiller i FC
Nordsjælland med holdkammerater
som Morten Nordstrand, Thomas
Kristensen og Søren Christensen.
I dag regerer han i FC Roskildes
midterforsvar og kombinerer sit
fodboldspil med uddannelse og arbejde. Modsætningerne er store, men
Anders Qvist har været i stand til at
få det bedste ud af begge verdener.

en hel masse andre ting ved siden af.

“At være fuldtidsprofessionel fodboldspiller er en luksustilværelse,
som jeg var rigtig glad for, mens det
stod på. Man skal kun fokusere på at
spille fodbold og har samtidig tid til

Men jeg kan nu også meget godt lide
den hverdag, jeg har nu, hvor jeg får
input flere forskellige steder fra,”
siger forsvarsspilleren, som også
har været på fuldtidskontrakt i nu

“At være fuldtidsprofessionel fodboldspiller er en luksustilværelse, som jeg
var rigtig glad for,
mens det stod på”

hedengangne FC Amager såvel som
svenske Kristianstad.
Vikar og studerende
I dag kombinerer Anders Qvist fodboldkarrieren med en funktion som
vikar på folkeskoleniveau, hvor han
underviser i dansk, matematik og
idræt. Ligeledes er han netop blevet
optaget på uddannelsen sportsmanagement, som foregår via fjernundervisning fra Aalborg College
University efter initiativ fra Spillerforeningen.
“Det tiltaler mig meget at kunne studere hjemmefra, når jeg har tiden til
det. Specielt i 1. division er der både

hverdagskampe og mange kampe i
Jylland, og under alle omstændigheder er det som fodboldspiller praktisk
at kunne følge forelæsninger over
nettet. På den måde kan jeg tilpasse
uddannelsen, så den tager hensyn til
mine andre gøremål, i stedet for at
undervisningen nødvendigvis foregår
på bestemte tidspunkter,” siger
Anders Qvist, der har i alt otte
superligakampe på cv’et fra tiden
i FC Nordsjælland. I øvrigt uden et
eneste nederlag på kontoen.

Sponsoratet der betaler sig selv
Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen er så glad for samarbejdet med FC Roskilde, at
virksomheden netop har udvidet sit sponsorat
Virksomheden har været og er stadig
en del af flere forskellige netværk i
Roskilde. Partner Rune Tarnø fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen
er dog ikke et øjeblik i tvivl om, hvor
der er mest valuta for pengene.
“FC Roskilde driver Roskildes bedste
erhvervsnetværk. Det gør klubben
på grund af forskelligheden af de
deltagende virksomheder, størrelsen
på virksomhederne og ikke mindst
virksomhedernes ønske om også at
bruge netværket forretningsmæssigt,” mener han.
Advokatfirmaet Tommy V.
Christiansen har oplevet så god
økonomi i fodboldsponsoratet, at
virksomheden fra begyndelsen af
indeværende sæson har udvidet
sit sponsorat med flere ydelser fra
klubben til følge. Herunder flere

VIP-kampbilletter med spisning til
både medarbejdere og kunder samt
en større profilering på stadion og i
kampprogrammet.

“Netværket er
vigtigt for os, fordi
tillid og kendskab
til hinanden er en
meget væsentlig
faktor i Roskilde”
“Vi har fået så meget positivt ud af
samarbejdet, at vi har haft et ønske
om at intensivere det med et øget
sponsorat. Netværket er vigtigt
for os, fordi tillid og kendskab til
hinanden er en meget væsentlig faktor i Roskilde. Specielt fordi vi er et
advokatfirma med fokus på rådgiv-

ning til det lokale erhvervsliv,” siger
Rune Tarnø.
Som ringe i vandet
Og selv om sponsoratet altså har
givet god økonomisk mening, er
ordrene som følge af nye klienter
langt fra det eneste afkast af samarbejdet, tilføjer han.
“Vores direkte udbytte har været
flere nye klientrelationer og nye
samarbejdspartnere. Og vi vægter
faktisk samarbejdspartnerne lige så
højt som klienterne, for det er altafgørende for os at have nogen, der
kan fungere som vores ambassadører
ude i lokalsamfundet og dermed
anbefale os til deres netværk,” siger
Rune Tarnø.
Gevinsten hos Advokatfirmaet
Tommy V. Christiansen er sød musik

for FC Roskildes direktør Kim Milton, der har set erhvervsnetværket
blomstre de seneste tre til fire år og
fortsat oplever stor interesse for dets
aktiviteter.
“Vi bliver løbende kontaktet af virksomheder, der har hørt, at vi har et
godt netværk og spørger, hvordan de
kan komme med. Det er fantastisk
vigtigt for både klubben og byens erhvervsliv, at netværket på den måde
opfylder et behov. Jeg har heller ikke
hørt om nogen sponsorer, der er
faldet fra på grund af nedrykningen.
Måske fordi de nu har muligheden
for at profilere sig over for nogle
virksomheder, der ligger tættere på
dem selv, fordi modstanderne er
mere lokale,” siger han.
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A-truppen

1

2

3

14

15

17

LASSE SØRENSEN

MICHAEL STRYGER

ANDERS BJERRING QVIST

SEAN CHRISTOFFERSEN

NIKOLAJ STEEN HANSEN

LASSE HANSEN

JESPER HÅKANSSON

Position:
Født:
Højde:
Vægt:

Position:
Født:
Højde:
Vægt:

Position:
Født:
Højde:
Vægt:

Position:
Født:
Højde:
Vægt:

Position:
Født:
Højde:
Vægt:

Position:
Født:
Højde:
Vægt:

Position:
Født:
Højde:
Vægt:

Målmand
6. marts 1982
183 cm
82 kg

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
BK Frem
TIDLIGERE KLUBBER (SENIOR):
BK Frem, Horsens, Næstved
PERSONLIG SPONSOR:
Spar Nord

Forsvar
15. april 1983
175 cm
69 kg

Midterforsvar
31. juli 1987
186 cm
89 kg

Forsvar
25. januar 1990
183 cm
75 kg

Forsvar/midtbane
7. april 1987
186 cm
76 kg

18
Angriber
16. januar 1991
186 cm
77 kg

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
Frem Sakskøbing, LFA

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
FB, B93

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
Frem KB, FC København

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
KB

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
Herfølge, Næstved

TIDLIGERE KLUBBER (SENIOR):
LFA, SønderjyskE, Vejle Boldklub
Kolding

TIDLIGERE KLUBBER (SENIOR):
B93, FC Nordsjælland, FC Amager,
Kristianstad FF (Sverige), KB

TIDLIGERE KLUBBER (SENIOR):
FC København, RB 1906, B93

TIDLIGERE KLUBBER (SENIOR):
FCK, BK Frem

TIDLIGERE KLUBBER (SENIOR):
Næstved

Offensiv midtbane
14. august 1981
175 cm
77 kg

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
BK Frem
TIDLIGERE KLUBBER (SENIOR):
BK Frem, Heerenveen (NL), Rosendaal
(NL), Djurgården (Sverige), Ado Den
Haag (Holland), Lyngby BK, Newcastle
Jets (Australien), BK Frem, AB.

4

5

6

8
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20
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OLE BUDTZ

CASPER GRØNN LARSEN

MARTIN NIELSEN

MORTEN WALLDO

ANDERS NIELSEN

RAJKO LEKIC

MORTEN JØRGENSEN

AZAD CORLU

Position:
Født:
Højde:
Vægt:

Position:
Født:
Højde:
Vægt:

Position:
Født:
Højde:
Vægt:

Position:
Født:
Højde:
Vægt:

Position:
Født:
Højde:
Vægt:

Position:
Født:
Højde:
Vægt:

Position:
Født:
Højde:
Vægt:

Position:
Født:
Højde:
Vægt:

Forsvar
20. april 1979
196 cm
84 kg

Forsvar
1. oktober 1985
180 cm
74 kg

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
Skovshoved IF, RB 1906

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
Køge BK

TIDLIGERE KLUBBER (SENIOR):
RB 1906, Cercle Brügge (Belgien),
Kickers Offenbach (Tyskland), AGF,
Notodden (Norge), Brabrand, FC Fyn

TIDLIGERE KLUBBER (SENIOR):
Køge BK, SønderjyskE, BK Frem,
Hvidovre IF

9

10

LASSE EMIL NIELSEN

NIKOLAJ MIKKELSEN
Position:
Født:
Højde:
Vægt:

Position:

Angriber/midtbane

Født:
Højde:
Vægt:

8. november 1993
175 cm
73 kg

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
Nordvest FC

Midtbane
12. marts 1987
186 cm
79 kg

Midtbane
2. december 1993
183 cm
80 kg

Midtbane/forsvar
21. juli 1989
190 cm
74 kg

Forsvar
10. maj 1986
174 cm
65 kg

Angriber
3. juli 1981
185 cm
76 kg

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
Ballerup IF, Brøndby IF, KB

22
Midtbane
23. april 1991
177 cm
70 kg

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
Brøndby, Hvidovre IF

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
Næstved

TIDLIGERE KLUBBER (SENIOR):
Hvidovre IF

TIDLIGERE KLUBBER (SENIOR):
Næstved

11

13

24

27

28

CHRISTIAN HANSEN

RASMUS MOSER

NICKI VEJLEBO

FREDERIK REFSGAARD

STEFAN GARTENMANN

FREDERIK VANG LARSEN

Position:
Født:
Højde:
Vægt:

Position:
Født:
Højde:
Vægt:

Position:

Forsvar

Position:

Forsvar

Position:

Forsvar

Position:

Målmand

Født:
Højde:
Vægt:

21. september 1992
194 cm
82 kg

Født:
Højde:
Vægt:

6. januar 1992
184 cm
77 kg

Født:
Højde:
Vægt:

2. februar 1997
185 cm
75 kg

Født:
Højde:
Vægt:

3. april 1989
187 cm
79 kg

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
Roskilde KFUM, HB Køge

Angriber
12. oktober 1984
186 cm
80 kg

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
Hvidovre IF, BK Frem

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
St. Merløse, Ringsted BK, Holbæk

TIDLIGERE KLUBBER (SENIOR):
BK Frem

TIDLIGERE KLUBBER (SENIOR):
Svogerslev, FC Roskilde, Herlev

Forsvar
16. februar 1994
186 cm
75 kg

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
FC Nordsjælland, FC Roskilde

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
Himmelev-Veddelev,
FC Midtjylland, Brøndby,
Hvidovre

TIDLIGERE KLUBBER (SENIOR):
B 93, BK Avarta, Herfølge, Fremad
Amager, Silkeborg IF, Xerez CD,
Odense Boldklub, Esbjerg fB, Silkeborg IF, New England Revolution,
Lyngby

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
RB 1906, FC Roskilde
TIDLIGERE KLUBBER (SENIOR):
RB 1906

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
RB 1906, FC København,
Nordvest FC

Midtbane
12. januar 1991
173 cm
72 kg

TIDLIGERE KLUBBER (SENIOR):
Nordvest FC, RB 1906

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
Brøndby IF
TIDLIGERE KLUBBER (SENIOR):
Brøndby IF

30

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
RB 1906

TIDLIGERE KLUBBER (UNGDOM):
BK Frem, KB
TIDLIGERE KLUBBER (SENIOR):
FCK, Næstved
PERSONLIG SPONSOR:
Spar Nord
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Staben
ANDERS THEIL

MORTEN WIND

PETER “BÆVER” HANSEN

Cheftræner

Assistenttræner

Chefholdleder

TIDLIGERE KLUBBER:
Cheftræner BK Frem

CARSTEN KNUDSEN

KIM “FYS” RASMUSSEN

LARS LARSEN

JAN “CHAPPER” BAGGER

Holdleder

Fysioterapeut

Massør

Ass. holdleder/
Web/Stats

KAMPPROGRAM
DATO

Bestyrelsen i FC Roskilde
Carsten Wickmann
Bestyrelsesformand

Dan Hacke
Bestyrelsesmedlem

Peter Hvilsom
Formand for Himmelev Veddelev Boldklub

Finn Enkebølle
Næstformand

Bo Tue Knudsen
Bestyrelsesmedlem

Henrik Andersen
Formand for Svogerslev Boldklub

Claus B. Hansen
Bestyrelsesmedlem

Søren Refsgaard
Bestyrelsesmedlem

Frank Thaulow
Formand for Roskilde Boldklub 1906

LØRDAG
LØRDAG
LØRDAG
LØRDAG
SØNDAG
LØRDAG
LØRDAG
LØRDAG
SØNDAG
LØRDAG
LØRDAG
LØRDAG
LØRDAG
LØRDAG
LØRDAG

04.08.
11.08.
18.08.
25.08.
02.09.
08.09.
15.09.
22.09.
30.09.
06.10.
13.10.
20.10.
27.10.
03.11.
10.11.

TID

KAMP

RESULTAT

15.00
15.00
13.00
15.00
13.00
15.00
15.00
15.00
13.00
15.00
13.00
15.00
15.00
15.00
15.00

RISHØJ - FC ROSKILDE
FC ROSKILDE - NORDVEST FC
HIK - FC ROSKILDE
FC ROSKILDE - FREMAD AMAGER
AVARTA - FC ROSKILDE
FC ROSKILDE - NB BORNHOLM
FREM - FC ROSKILDE
FC ROSKILDE - LOLLAND-FALSTER ALLIANCEN
SVEBØLLE - FC ROSKILDE
FC ROSKILDE - HERLEV
B 1908 - FC ROSKILDE
FC ROSKILDE - FC HELSINGØR
BIRKERØD - FC ROSKILDE
FC ROSKILDE - NÆSTVED
FC ROSKILDE - HVIDOVRE

2–0

2. DIVISION ØST
K

:

A

@

D

B

B

:

C



E

u

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER I KAMPPROGRAMMET.
CHECK WWW.FC-ROSKILDE.DK

2–3
1–3
3–0
0–1
2–0
1–1
6–0
1–2
0–0

–
–
–
–
–
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Et frisk Wind-pust på sidelinjen
Efter 10 års kamp mod skader og nærkontakt med nogle af fodboldens største stjerner har
Morten Wind indstillet den aktive karriere og prøver nu evnerne som assisterende træner
Prøvetræningen endte med en skade i
lysken, hvilket skulle vise sig at være
et forvarsel på en 10 år lang kamp
mod alskens forskellige skader.
Morten Wind er blevet opereret i
lysken, har smadret korsbåndet og
været plaget af adskillige knæ- og
overbelastningsskader – for blot at
nævne et udpluk af de forhold, der
har besværliggjort en maksimal
udfoldelse af talentet.

Fødevarer til erhverv
Bestil på nettet
- afhent ved port - NEMT & HURTIGT

0
0
.
0
1
l.
k
0
1
/
0
1
r
e
n
b
Å - med masser af gode åbningstilbud!

3$86( 3/6(

Han har aldrig spillet på højeste
niveau i Danmark, men alligevel
optrådt sammen med nogle af
spillets helt store profiler. Da
Morten Wind var 20 år gammel og
spillede en træningskamp for Avarta
i Danmarksserien, blev hans evner
bemærket af en skotsk scout, der
tilfældigvis overværende kampen.
Næste stop var prøvetræning af flere
omgange i storklubben Celtic.

“Pludselig var jeg til
prøvetræning i Celtic
og spillede sammen
med Henke Larsson,
Chris Sutton og
Morten Wieghorst”
“Jeg havde været på kontrakt i Frem
tidligere, men efter at have været i
militæret, lagde jeg stille og roligt
ud i Avarta. Pludselig var jeg til
prøvetræning i Celtic og spillede
sammen med Henke Larsson,
Chris Sutton og Morten Wieghorst.
Samtalerne om mine muligheder
foregik med Martin O’Neill, som var
træner, og det hele var selvfølgelig
kæmpestort for en knægt som mig,”
husker Morten Wind.

Fortid i FC Roskilde
Celtic nåede dog at se så meget af
Morten Winds kunnen på fodboldbanen, at den skotske traditionsklub
inviterede ham tilbage til en ny ugelang prøvetræning et par måneder
senere. Også denne gang endte forløbet dog i en lyskeskade for Wind,
der ligeledes har været til prøvetræning i FCK og FC Nordsjælland.
I stedet for det helt store gennembrud blev det til 1. divisionsfodbold i
klubber som Køge, Hvidovre og ikke
mindst FC Roskilde. I FC Roskilde
spillede han tre sæsoner og var
blandt andet med på det hold, der
rykkede op i 1. division i sæsonen
2007/2008.
Sidste sommer stillede Morten Wind
imidlertid støvlerne definitivt på
hylden som blot 30-årig, og efter et
år som assisterende træner i Avedøre
IF har han nu taget imod et tilbud om
at agere sparringspartner og
assistent for Anders Theil.
“Jeg føler, at jeg stadig har noget
at bidrage med som følge af de
erfaringer, jeg har gjort mig som

fodboldspiller. Desuden er fodbolden
blevet en så stor del af min identitet, at jeg ikke havde lyst at forlade
den fuldstændig. Min far har spillet
meget fodbold, og det har jeg også,
så det har altid fyldt meget i mit liv,”
siger Morten Wind, der er søn af
Per Wind. Målmanden, som igennem
20 sæsoner opnåede 590 førsteholdskampe i Frem.
Comeback er udelukket
Faktisk nåede far og søn at spille en
enkelt kamp sammen på andetholdet
i Frem, da Morten Wind netop var
rykket op som seniorspiller. Den rutinerede far mellem stængerne og den
uprøvede søn i midterforsvaret. I dag
er rollen en noget anden, idet Morten

Wind nu er den rutinerede, som
skal øse sin erfaring ud over spillertruppen i FC Roskilde. Men selv om
truppen er smal, og holdet er blevet
ramt af skader på vigtige positioner,
kommer hans aktioner under ingen
omstændigheder til at ske inden for
kridtstregerne.
“Det er helt udelukket. Da jeg var
assisterende træner i Avedøre,
spillede jeg en enkelt kamp, fordi vi
manglede spillere. Det resulterede i,
at jeg smadrede et ledbånd i knæet
og gik med knæskinne i en måned.
Min krop kan simpelthen ikke holde
til de hårde belastninger længere, så
mine input kommer kun til at foregå
fra sidelinjen,” fastslår Morten Wind.
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Først var det lysanlægget, som var
og er et krav til stadions, hvor der
spilles superliga og kampe i landets næstbedste række. Ved samme
lejlighed fik vi med støtte fra forskellige DBU fonde og Roskilde Kommune en digital måltavle samt nye
højtalere og videoovervågning.
Tilbage var så at få has på de vintertræningsproblemer, som ikke mindst
vi led af. Vi har i alle årene været

nødsaget til at tage til Himmelev for
at træne på kunstgræsbanen der.
Det kunne have givet problemer,
men gjorde det ikke, fordi man i
Himmelev har været meget fleksibel.
Vi fik tildelt nogle træningstider i det
man kan kalde ”prime time”, hvilket
passede rigtig godt til den hverdag
vore divisionsspillere har med minimum fire træninger om ugen.
Men nu skulle disse trængsler så
være forbi. Ikke alene for FC
Roskilde, men også for en lang
række andre klubber i kommunen.
Kunstgræskapaciteten i kommunen
bliver med et slag næsten fordoblet.
Fra tre til fem kunstgræsbaner. Kun
Viby i den sydlige del af kommunen
mangler nu en bane, men mon ikke
den kommer snart.

Carsten Wickmann
“Hvis nogen for bare 1½ år siden
havde sagt, at vi i slutningen af 2012
ville have ikke kun én, men hele to
kunstgræsbaner i Rådmandshaven,
så ville jeg have grint af dem”, siger
FC Roskildes formand Carsten Wickmann. Og hvad var det så, der gjorde,
at tingene er gået som tilfældet er.
“Jo”, forklarer formanden. “I Danmark har vi en såkaldt råstoflov, der
siger, at man ikke kan nægte, at der

graves grus i nogle forudbestemte
områder. I tilfældet Roskilde er det
sådan, at der inden for kort tid skal
graves grus, der hvor Darup Idrætscenter ligger. Derfor skal Idrætscentret flyttes og dermed også de
to grusbaner, der ligger der. Og her
var det så, at Roskilde Idrætsunion
i forhandlingerne med kommunen,
Roskilde Festival og Nymølle Stenindustrier A/S foreslog, at man lagde
to kunstgræsbaner i Rådmandshaven. Det forslag faldt i god jord, og
da så Roskilde Festival ydermere
tilbød at finansiere en meget stor
del af banerne, ja så var vejen lagt
og hvad der var endnu bedre. Der
blev taget action med det samme,
og vi kan som nævnt se det færdige
resultat i slutningen af oktober. Jeg
tror, at rigtig mange af dem, der
benytter sig af Idrætsparken, glæder
sig til den dag, de kan løbe ud på det
nye flotte kunstgræstæppe.”
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I slutningen af oktober får vi besøg af
Roskildes borgmester Joy Mogensen.
Denne gang er anledningen ikke en
kamp på stadion, men derimod fordi
hun skal indvi de to splinternye
kunstgræsbaner, der er blevet anlagt
vest for tribunen. Hermed afsluttes
den opgradering af stadionfaciliteterne, som blev påbegyndt, da vi
rykkede op i 1 division for fire år
siden.
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Det kan næsten ikke blive bedre
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Integrationen er lykkedes



At indgå i eliteoverbygningen FC Roskilde var en følelsesmæssig svær beslutning for RB1906.
Men samarbejdet giver mening på alle planer, mener klubbens formand

Stiftet i 1906

Medlemmer:
Ca. 700
Hold:
46
Ledere og frivillige: Ca. 70
Da FC Roskilde kom til verden i
2004, overtog klubben licensen fra
Roskilde Boldklub (RB1906), som
på daværende tidspunkt netop
var rykket op i 2. division. Alene
af den årsag var overbygningen et
ømtåleligt emne for klubben, der har
en over 100 år lang glorværdig fortid.
Formand Frank Thaulow er dog ikke

“Når klubber fusionerer eller laver
overbygninger, er der altid masser af
følelser på spil. RB har 70-80 årige
medlemmer, der begyndte at spille i
klubben, da de var 4-5 år gamle, så
det har ikke været en nem proces.
Men man kan nu sagtens holde med
to hold, og der kommer da også
mange RB-folk på stadion og ser divisionskampene,” fortæller formanden,
der lige så længe FC Roskilde har
eksisteret, har solgt pølser i forbindelse med hjemmekampene i Roskilde
Idrætspark.
Logo har stor betydning
Frank Thaulow peger i særlig grad
på, at selvforståelsen blandt klubbens unge spillere har fået et løft, og
at ungdomsspillerne i høj grad

identificerer sig med brandet FC
Roskilde.
“De unge mennesker ser frem til at
kunne spille i FC Roskilde, og alene
det at FCR-logoet er på trøjerne har
stor betydning. Der er en stolthed
forbundet med det, og det tror jeg
er helt generelt for alle tre moderklubber,” siger formanden, der vel
at mærke bruger udtrykket ”vi” om
både RB1906 og FC Roskilde.
Et ganske sigende billede på en vellykket integration selv om den historisk betingede tilknytning til RB1906
ganske naturligt har været sat på en
prøve. RB1906 har af flere omgange
været repræsenteret i landets næstbedste række. I 1988 var holdet under ledelse af Tom Køhlert et enkelt
nederlag på 0-1 til Frem fra at

Frank Thaulow
rykke op blandt de allerbedste.
Klubben har igennem tiden fostret
en række store fodboldnavne og
landsholdspillere. I nyere tid blandt
andre Mark Strudal, Ruben Bagger,
Diego Tur, Peter Madsen og Jesper
Christiansen.

CHRISTIAN HANSEN

Klubmand og kulturbærer
Christian Hansen har et ganske særligt forhold til FC Roskilde, som
han håber at kunne opnå en helt speciel statistik sammen med
Han har altid haft sin gang i Roskilde
og bor stadig i byen. Han har spillet
i Svogerslev Boldklub og været en
del af FC Roskilde næsten fra begyndelsen. Selv lægger Christian Hansen
da heller ikke skjul på, at klubben
har opnået en ganske særlig placering i hans bevidsthed.
“Jeg er ekstremt dedikeret til klubben og vil den kun det bedste. Meget
bliver afgjort på fodboldbanen, men
jeg føler mig ikke hævet over nogen
andre i klubben, fordi jeg er med på
holdet. Jeg har den holdning, at alle
er vigtige for helheden på hver deres
måde. Lige fra personerne i boderne
til dem, der står i sikkerhedstunnelen

og selvfølgelig tilskuerne, der bærer
holdet frem. Da jeg fik muligheden
for at vende tilbage til FC Roskilde,
var der heller ikke noget, jeg hellere
ville,” siger den 28-årige angriber.

“Meget bliver afgjort
på fodboldbanen,
men jeg føler mig
ikke hævet over
nogen andre i
klubben, fordi jeg er
med på holdet”

Sigter efter anden oprykning
Dermed også sagt at der har været
en enkelt afstikker undervejs, idet
Christian Hansen i den forgangne
sæson var at finde i Herlev. Det skifte
skyldtes en række forskellige omstændigheder, som ramlede sammen
og gjorde det sværere at præstere på
banen. I 2010 blev Christian Hansen
far for første gang, og umiddelbart
efter blev hans kæreste alvorligt syg.
Pludselig blev det mere end vanskeligt at kombinere familiesituationen
med jobbet som selvstændig fysioterapeut og karrieren i FC Roskilde,
hvilket gik ud over Christian Hansens
fodboldspil. Til sidst blev han til
overs og tog et år på lavere blus,

men er nu tilbage, hvor han føler sig
hjemme.
“Jeg har altid været og er stadig en
rigtig klubmand. Igennem årene har
jeg haft mange muligheder for at
spille andre steder, men jeg har hver
gang valgt FC Roskilde. Nu håber og
tror jeg på at kunne hjælpe klubben tilbage i 1. division. Det ville jo
være ret specielt at rykke op med det
samme hold to gange uden at have
været med til at rykke ned,” siger
Christian Hansen med et smil.

Magasin tager forbehold for trykfejl. Tilbuddet gælder fra d. 29/10 2012 til og med d. 23/11 2012

et øjeblik i tvivl om dens værdi.
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HEDELAND Golfklub
- en klassisk golfoplevelse i Danmark
27 huller i Danmarks skønneste natur
18 HULLERS & 9 HULLERS BANE · CAFÉ & RESTAURANT · GOLFSHOP · INDENDØRS TRÆNINGSCENTER

Hedeland Golfbane er en af de mest
specielle i Danmark og er etableret i det
smukke, rekreative område Hedeland.
Området byder på et rigt fugle- og dyreliv.
Du er altid velkommen i klubhuset - uanset om
det er golfen eller sulten, der driver dig forbi.
Besøg os i Hedehusene eller på
www.hedeland-golf.dk

Flex-medlemsskab

Fuldtidsmedlemskab

Café & Restaurant INGOLF

Drop din svenske klub og få
DGU kort, frie træningsbolde
året rundt og benyt indendørs
træningscenter i vinter.

Skift til en klub med solid
driftsøkonomi og ordnede
forhold. Meld dig ind nu og
betal for 2013 og spil resten
af 2012 gratis.

har et alsidigt menukort med
alt fra dagens ret til á la carte.
Vi tilbyder også private selskaber, mødelokaler og mad ud
af huset.

Pris pr. måned kr. 125,-*

* Se mere og læs betingelserne på www.hedeland-golf.dk

De unge kræfter stormer frem
FC Roskildes talentansvarlige Per Henning Jensen forventer, at klubbens ungdomsafdeling
fremover vil kunne tilføre førsteholdet en til to nye spillere hvert år
Da Emil Nielsen i februar fik debut
på U19-landsholdet, var det ganske
naturligt et stort øjeblik for den
18-årige angriber. Begivenheden
udgjorde dog en mindst lige så
stor milepæl for FC Roskilde. Det
var således første gang, at klubben
producerede en landsholdsspiller,
og med mange flere store talenter på
vej, tegner fremtiden særdeles lys.
“At Emil fik debut på U19-landsholdet var en foreløbig kulmination på
ungdomsarbejdet i FC Roskilde.
De seneste par år har mere end en
håndfuld unge talenter gjort deres
indtog på førsteholdet, og der er
flere spændende spillere på vej.

“Jeg forventer, at
U19-holdet næste
sommer leverer tre
spillere til førsteholdet”
Jeg forventer, at U19-holdet næste
sommer leverer tre spillere til
førsteholdstruppen, og hvis vi kan
fastholde den nuværende udvikling,
er der ikke noget i vejen for, at der

bliver integreret en til to nye talenter
hvert år fremover,” siger Per Henning
Jensen, der er talentansvarlig i FC
Roskilde.
FC Roskilde beviser målsætning
Foruden Emil Nielsen er også den
18-årige midtbanespiller Martin
Nielsen blevet en fast bestanddel
af FC Roskildes førstehold, ligesom
både 18-årige Rasmus Moser, 18årige Mads Amnitzbøll og 17-årige
Frederik Kragh har fået debut i indeværende sæson. Endvidere træner
både 17-årige Mathias Cordua og
15-årige Stefan Gartenmann regelmæssigt med førsteholdstruppen.
I begyndelsen af året blev netop
Stefan Gartenmann den yngste spiller
nogensinde til at skrive kontrakt med
FC Roskilde. Det skete på hans 15 års
fødselsdag som en naturlig konsekvens af den ekstraordinære
udvikling, den talentfulde forsvarer
har undergået med blandt andet
debut på klubbens U19-hold som
bare 14-årig.
“Mange klubber siger, at der ikke er
lang vej til deres førstehold, men vi
beviser det. Vi har både en strategi,
der lægger op til det, og en førsteholdstræner, der gerne vil have de

Talentklasser i folkeskolen
Talentudviklingen i FC Roskilde
indebærer blandt andet et samarbejdsprojekt mellem henholdsvis
FC Roskilde, Roskilde Kommune og
Team Danmark, hvilket giver områdets dygtigste fodboldspillere i 7., 8.
og 9. klasse mulighed for at modtage undervisning under specielle
forudsætninger, der tager hensyn til
elitesport. Konceptet har i mange år


 
  
      
         
      
           
       

unge mennesker med. Når man er
en udviklingsklub, skal man have
en træner, der tør bruge de unge
kræfter i stedet for kun de etablerede, og han skal være klog nok til
at gøre det velovervejet, så de ikke
bare bliver kastet for løverne. Det har
vi i FC Roskilde,” siger Per Henning
Jensen med henvisning til førsteholdstræner Anders Theil.
“Det er fantastisk vigtigt for klubben at vise områdets dygtige ungdomsspillere, at de lige så godt kan
spare turen til FCK, Brøndby eller FC
Nordsjælland, fordi de vil have nemmere ved at komme til at spille elitefodbold hos os. Vi mærker allerede,
at det faktum er ved at bundfælde
sig, når vi taler med de unge mennesker,” tilføjer Per Henning Jensen.

Hedeland Golfklub
Stærkendevej 232 A
2640 Hedehusene

Pris kr. 5.900,-*

Rammen om den
perfekte fest
Roskilde Teltudlejning udlejer telte
med og uden gulv, service, borde
og stole samt et væld af forlystelser
og underholdning som hoppeborge,
sumobryder-dragter og slush icemaskiner. Formålet er at skabe den
perfekte ramme til den perfekte fest.

Per Henning Jensen
(Foto: Erling J.)
været benyttet på gymnasieplan, men
er på folkeskoleniveau kun udbredt
til 18 danske kommuner. Ligeledes
har FC Roskilde truffet en principbeslutning om, at hver årgang i ungdomsafdelingen praktiserer samme
spilkoncept som førsteholdet. Også
af den årsag bliver vejen til førsteholdet typisk afkortet væsentligt.
Føromtalte Emil Nielsen fik debut
på FC Roskildes førstehold som 15årig og har i løbet af året spillet tre
landskampe med en temmelig unik
statistik til følge. Via et hattrick i sin
seneste optræden mod Montenegro
er han således noteret for tre
scoringer i tre kampe.

SPONSORPORTRÆT

Fordelen ved at holde festen hjemme
er blandt andet, at værterne selv bestemmer, hvornår gæsterne kommer
og ikke mindst går hjem. Dermed
bliver rammerne friere, ligesom både
mad og drikkevarer typisk bliver
billigere.





      
        
    

Udover at levere telte og festudstyr til konfirmationer, bryllupper
og runde fødselsdage, er Roskilde
Teltudlejning den næststørste private leverandør af telte til Roskilde
Festivalen. Her leverer virksomheden
blandt andet vagttelte og lægetelte
samt telte til handelsboder og VIPområder. Ligeledes har Roskilde
Teltudlejning de seneste tre år stået
for leveringen af telte til motorløbet
Copenhagen Historic Grand Prix og i
2011 for VIP-teltet til selveste Prince,
da popstjernen gav koncert på Tiøren
ved Amager Strand.

www.fc-roskilde.dk

33

Sikkerhedschefen tager
jobbet med hjem

K ØBENHAVN
Du finder BrewPub København i en fredet bygning i hjertet af det gamle
København – tæt ved Rådhuspladsen – hvor vi foruden vores bryggeri,
restaurant og pub, også råder over en af de smukkeste gårdhaver i den indre by.
På BrewPub København brygger vi vores eget øl, og vi ønsker, at du som
gæst sammen med vores øl får et unikt måltid under overskriften:

DET NYE DANSKE ØLKØKKEN
FROKOST
Nyd f.eks. vores Store Frokostanretning med 5
forskellige lune og kolde retter i det indre København
AFTENMENU
Vi tilbyder en velsmagende aftenmenu fra det
Nye Danske Ølkøkken - evt. med en tilhørende
afstemt ølmenu – men vi servere skam også et
godt glas vin.
JULEFROKOST – OGSÅ OM AFTENEN
Velsmagende anretning af 9 forskellige retter,
som serveres løbende på fade under jeres middag

Personlig udvikling er en af de medvirkende årsager til, at
Allan Hallin varetager stillingen som sikkerhedschef i FC Roskilde
Det begyndte med en funktion som
holdleder for sønnen Lasses fodboldhold i Himmelev-Veddelev Boldklub.
Da drengene manglede en træner,
sprang Allan Hallin til igen, og siden
blev han kampleder og uddannede
sig til DBU-dommer og kontrollør, da
behovet lå her. Nu er han endt med
at varetage den uundværlige funktion
som sikkerhedschef i Roskilde
Idrætspark. Med uventede personlige
gevinster til følge.
“For mig handler det meget om personlig udvikling. Jeg har fået nogle
redskaber til at coache andre og til at
vende min tankegang til at være mere
åben og konstruktiv. Man kommer
meget længere med at forsøge at tale
en situation ned på en stille og rolig
måde i stedet for at stille sig med

armene over kors og sige ”nej, du kan
ikke komme ind her”,” fortæller Allan
Hallin, der i det daglige fungerer som
it-administrator hos CP Kelco i Lille
Skensved.
Træder et skridt tilbage
Både fagligt og i privatlivet har han
haft stor glæde af at gøre brug af sin
viden om for eksempel konflikthåndtering. “Der opstår jo små
konflikter over alt, og i alle tilfælde
kan det have stor værdi at træde et
skridt tilbage og overveje en ekstra
gang, hvad sagen egentlig handler
om. Også her får man typisk et bedre
resultat ved at sætte sig ned og tale
om tingene med en rolig og positiv
indgangsvinkel frem for at lade sig
rive med og fare i flint,” siger Allan
Hallin.

Rollen som sikkerhedschef indebærer ansvaret for, at kampene
i Roskilde Idrætspark bliver afviklet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Herunder at tilskuere
ikke bringer eksempelvis fyrværkeri, flasker og lignende med
på lægterne, og at brandveje er
farbare. Sikkerhedschefen står
ligeledes for kontakten til udeholdet i forhold til deres forventninger og erfaringer med egne
tilskuere. I den forstand er der
tale om en for tilskuerne usynlig
funktion, der skal sikre dem en
god og tryg oplevelse på stadion.

Allan Hallin

ET GODT GLAS ØL & DITTO MÅLTID
Ud over at nyde et godt glas øl kan du også i vores
pub få serveret lettere retter, f.eks. vores berømte
BrewPub Burger, Fish n’ Chips eller en stor grillet bøf…

NIKOLAJ HANSEN

HÅNDBRYG MED ILDHU & PASSION
På BrewPub brygger vi vores eget øl. – serveret
friskt & direkte fra vores lagertanke i bryggeriet

En række ydre omstændigheder har gjort det vanskeligt for
Nikolaj Hansen at præstere maksimalt på banen.
Det er der lavet om på i FC Roskilde

Trygheden lå i Roskilde

Hvad siger andre…
Du kan følge med i senest nyt på BrewPub København
via Facebook: www.facebook.com/BrewpubKbh.

HER FINDER DU OS…
VESTERGADE 29
RÅDHUSPLADSEN
STRØGET

VESTERGADE 29, 1456 KØBENHAVN K.

TLF: 33 32 00 60 WWW.BREWPUB.DK

I en alder af 25 har Nikolaj Hansen
allerede haft mange store fodboldoplevelser. Som 19-årig fik han sin
superligadebut for FCK i Parken, da
københavnerne slog Viborg med 3-0.
Alene de tre målscorere vidner om
holdets styrke og dermed Nikolaj
Hansens præstation ved overhovedet at være i betragtning til holdet.
Målene blev sat ind af Michael
Gravgaard, Marcus Allbäck og
William Kvist.
Nikolaj Hansen spillede også kampe
i Royal League og sad på bænken, da
FCK mødte Manchester United på Old
Trafford i Champions League.

Store oplevelser, der kaldte på mere,
men regningen kom, da de mange
turneringer var forbi, og der dermed
ikke længere var behov for at spare
spillere.

“Ståle Solbakken er
en enormt dygtig
træner, men han
er også en meget
kontant fyr, der
tærer hårdt på
spillerne”

“Det første halvandet år i FCK var
fantastisk, og de sidste halvandet år
var rigtig hårdt. Ståle Solbakken er
en enormt dygtig træner, men han er
også en meget kontant fyr, der tærer
hårdt på spillerne – specielt hvis man
er marginalspiller. Til sidst følte jeg,
at det nærmest var ligegyldigt, om
jeg kom til træning, fordi jeg var så
langt fra holdet. Det har taget lidt tid
at bearbejde de ting efterfølgende,”
fortæller Nikolaj Hansen.
Den rigtige pakke
Efter kontraktudløb i FCK forsøgte
han at kickstarte karrieren hos Frem
i 1. division. Der gik dog kun fire

måneder fra hans tiltræden, til klubben gik konkurs. Herfra gik turen
til FC Roskilde, og den kombination
viste sig at være det helt rigtige.
“FC Roskilde har vist sig at være en
pakke, som har passet til mig både
fodboldmæssigt og i forhold til mit
privatliv. Jeg er en type fodboldspiller, der har brug for tryghed på
banen og tillid fra træneren, og det
har jeg fået her. Om jeg kommer
til at spille Superliga igen betyder
ikke så meget, men jeg har masser
af ambitioner på både mine egne og
klubbens vegne,” forsikrer Nikolaj
Hansen.
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...det er vi også
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Kontrasternes mand

holckgrubbe.dk

Tapetmesteren.dk
Tag med til årets håndboldoplevelse

Jan “Chapper” Bagger er noget så sjældent som kombineret bankmand, holdleder og heavy
rock-musiker
Han er ansat som pensionsspecialist
i Danske Bank, er far i en stor familie
med fire sammenbragte børn og har
en forkærlighed for fordybende journalistik på P1. Så langt så godt. Det
renskurede billede af Jan Bagger med
kælenavnet ”Chapper” bliver dog
noget mere modsætningsfyldt, når
det tages med, at han også udfylder
rollen som spasmager og holdleder
på et fodboldhold og som guitarist i
et heavy rock-band.

“Hvis jeg skulle være
bankmand 24 timer
i døgnet, ville jeg
kede mig, og jeg ville
heller ikke gide spille
musik i et svedigt
øvelokale hele tiden”
“Jeg kan godt lide kontrasterne imellem de forskellige ting. Jeg beskæftiger mig udelukkende med det, der
interesserer mig, men hvis jeg skulle
være bankmand 24 timer i døgnet,
ville jeg kede mig, og jeg ville heller
ikke gide spille musik i et svedigt

øvelokale hele tiden. Så variationen
er meget vigtig,” siger 46-årige Jan
Bagger, der på femte år varetager
holdlederfunktionen på FC Roskildes
bedste hold. Det sker i tæt samarbejde med Peter ”Bæver” Hansen og
Carsten ”Fodermesteren” Knudsen.
Pladeudgivelse og Roskilde Festival
Hvad angår fritidsbeskæftigelsen
som guitarist i heavy rock-bandet
Release er det ikke den rene leg.
Bandet udgav i 1989 albummet
”A Requiem for the World” og
spillede på både Roskilde Festival og
Ringe Festival.
Selv om det kun blev til det ene
album, spiller bandet stadig sammen
på 25. år og er ganske bemærkelsesværdigt på vej til at få sit album
genudgivet i Grækenland. Faktisk har
Jan Bagger endnu en pladeudgivelse
bag sig, idet han har skrevet teksten
til og spiller guitar på FC Roskildes
præsentationssang, der bliver spillet
i forbindelse med klubbens hjemmekampe.
En særlig stemning
På samme måde som musikken har
fodbolden også været fast inventar

igennem størstedelen af Jan
Baggers liv. Som ungdomsspiller i
RB06 var han flere gange på udvalgte hold under SBU og til udtagelse
på drengelandsholdet, ligesom han
som senior var at finde i førsteholdstruppen under både Erling Bøje og
Tom Køhlert. Et overrevet ledbånd i
ankelen satte dog karrieren i tomgang, og Jan Bagger valgte at gå
andre veje. Han blev far allerede som
22-årig og fungerede i en årrække
som holdleder for sønnen Christians
ungdomshold i RB06 og FC Roskilde,
hvilket med tiden blev til et tilbud
om at varetage samme funktion på
klubbens førstehold.

“Vi tre holdledere
har det møghamrende sjovt sammen,
og hele teamet og
spillerne har en
rigtig god kemi”
“Det er en måde at holde fast i det
miljø, jeg selv var del af som aktiv
spiller. Der er bare en speciel tone

i et fodboldomklædningsrum, og
jeg elsker at være humørsprederen
i hele den drengerøvs-stemning. Vi
tre holdledere har det møghamrende
sjovt sammen, og hele teamet og
spillerne har en rigtig god kemi. Jeg
bliver altid i godt humør af at være
der,” siger Jan Bagger, der med rette
kan beskrives som klubmand.
Ikke tid til lederjob
Holdlederfunktionen er således
ikke den eneste, der hviler på hans
skuldre, idet han ligeledes fungerer
som bestyrelsesmedlem i støtteforeningen RB-Venner og er ansvarlig for
både programmering og tekstindhold
på støtteforeningens såvel som FC
Roskildes hjemmeside.
“Indtil videre har jeg fravalgt at gå
ledervejen på mit job, for med en
hverdag, der er rimeligt hårdt spændt
for i forvejen, ville jeg skulle slække
på nogle af de ting, jeg sætter utroligt meget pris på i min hverdag. For
eksempel FC Roskilde, som er blevet
en stor del af mit liv. Så længe jeg har
det sjovt med den hverdag, jeg lever
nu, bliver der nok ikke lavet om på
det,” siger Jan Bagger.

ƵĂŶƐĞƚŽŵĚŝŶƐƟůĞƌƌŽŵĂŶƟƐŬ͕ĨĞŵŝŶŝŶ͕
ŵŽĚĞƌŶĞ͕ƌĞƚƌŽ͕ƐŬĂŶĚŝŶĂǀŝƐŬ͕ŬůĂƐƐŝƐŬĞůůĞƌ
ŝŶĚƐčƚƐĞůǀƐĊŚĂƌǀŝƚĂƉĞƚĞƚĚĞƌƉĂƐƐĞƌ

EHF Final-4 i
Lanxess-arena i Köln
Kundetilfredshed er det vigtigste i alle vore entrepriser.
Vi udfører alt tømrerarbejde af mindre eller større format.
Kundens krav skal høres og efterleves, således at den færdige
leverance lever op til kundebehovet både nu og i fremtiden.
Sammenhængen mellem kvalitet og pris er vigtig for os, derfor
er høj kvalitet til en fornuftig pris altid i højsædet hos os.
Med mere end 10 års erfaring har vi et stort kendskab til
tømrerbranchen og et godt og veludbygget netværk af håndværkere til totalentrepriser.
Ring eller skriv og hør, hvad vi kan gøre for dig!

• Montering af vinduer, døre og køkken
• Nybygning, ombygning, tilbygning
• Reparationer, indbrudsskader
• Totalentrepriser
• Alt tagarbejde

Champions League for herrer - weekenden 1. og 2. juni 2013
Rejse og indkvartering
• Afrejse torsdag d. 30. maj kl 22.00
• Ankomst Köln ca 11.00 fredag,
dagen til fri disposition
• Indkvartering på det 4**** Novotel
Bayenstrasse - 2 overnatninger incl.
stor morgenmadsbuffet
• Retur til Danmark straks efter finalen
• Mulighed for andre pakkeløsninger evt. kør selv
Kampe, billetter, priser mv.
Det får du for prisen kr. 4.000,-:
• Lørdag - de 2 semifinaler
• Søndag - Kampen om 3. pladsen
og finalen
• Siddepladser i næstbedste kategori, sektion 201
• Hotel 2 overnatninger incl. flot morgenbuffet
• Bustransport i 4**** bus
Bestil på info@kagan.dk el. 2441 9350 og se en lille
appetitvækker på www.final-4.dk

Arrangør:

og Mikkeltours
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Der ydes tilskud fra sygeforsikringen Danmark. Alle kroner og broer
fremstilles i højeste kvalitet på eget laboratorium (Nobel Biocare).

Forståelse, respekt, personlige relationer, kvalitet og grundighed
det er, hvad Rationel ved, at der skal til, for at en serviceordning
medvirker til succes. Derfor er en åben dialog altid grundstenen
i et nyt samarbejde. Det ligger i navnet. Rationel arbejder med
facility services så som rengøring, kantinedrift, udendørsvedligehold, vinduespolering samt analyse og rådgivning.

Hvorfor er det så billigt!

Kreativ Dental er en tandklinik
i absolut verdensklasse. Alle
specialister er samlet i samme
hus, hvilket sikrer en større
kvalitet og præcision.
Klinikken ligger i Budapest,
Ungarn - og er iblandt de
mest avancerede klinikker
i verden.

Selv når det gælder nogle af Europas førende specialister, er lønniveauet i Budapest væsentligt lavere end
i Danmark. Dertil kommer, at klinikkens personale
arbejder i rullende teams og med åbningstid fra 8-20.
Det betyder, at omkostningerne dækkes af 3-4 gange
så mange patienter som på en dansk klinik.

TELEFON
4844 7134

Du er aldrig alene
Tandrejser tilbyder dig ikke bare top kvalitets tandbehandling til fornuftige priser, men også en storbyferie i en af Europas smukkeste metropoler. Kreativ
Dentals råder over to ”tand” hoteller, hvor du vil møde
medpatienter fra hele Europa og USA. I er alle i samme
båd og kan trygt dele oplevelser med ligesindede.

* GRATIS Flybillet - se betingelser på hjemmesiden

TA N D R E J S E R · T E L E F O N 4844 7134 · I N F O @ TA N D R E J S E R.D K · W W W.TA N D R E J S E R.D K

Facility service

Analyse og rådgivning

Alle virksomheder er forskellige og har hvert deres behov
– om det er for fast rengøring af kontor og produktionslokaler,
vedligehold af park og have-anlæg så det fremstår præsentabelt,
sparring omkring et varieret måltid serveret hver dag på arbejdspladsen, komplet kantinedrift, telefon omstilling,
en vicevært- eller vagtordning.

Rationel Service A/S . Industrivej 44-46 . DK-4000 Roskilde . tlf. 70 70 12 13 . www.rationel.nu

Fællesskab skaber styrke
Svogerslev Boldklub ser gerne samarbejdet mellem de tre moderklubber udvidet til at gælde andet
og mere end rent sportslige forhold

Stiftet i 1958

Klinik i verdensklasse!

Kantine

Medlemmer:
Hold:
Ledere og frivillige:

Ca. 500
48
Ca. 100

Fordelene forbundet med etableringen af FC Roskilde er til at få øje på i
Svogerslev Boldklub. Som den mindste af de tre moderklubber synes det
usandsynligt, at klubben uden en
elitær overbygning ville kunne give
sine dygtigste spillere mulighed for
at prøve talentet af på højt niveau.
Ifølge klubbens kasserer Henrik W.
Pedersen rækker perspektiverne dog
langt videre end til et fællesskab
bestående af udelukkende sportslige
ambitioner.
“I mine øjne vil det være oplagt at

samarbejde omkring at opnå fælles
indkøbsaftaler for at skabe større
købekraft. Når man repræsenterer en
større enhed i en forhandling med en
given leverandør, får man alt andet
lige bedre muligheder,” siger han.
Guld i futsal
Selv om klubben altså medlemsmæssigt er den mindste af de tre
moderklubber, udmærker Svogerslev
Boldklub sig på en række punkter. I
disse år særligt ved at have etableret
en efterhånden anselig pigeafdeling.
Seneste flotte resultat kom, da U18pigerne blev sjællandsmestre i futsal,
som er en teknisk betonet form for
indendørs fodbold.
“De seneste tre-fire år har pigefodbolden fået et rigtig pænt løft hos os.
Specielt med tanke på at vi for få år
siden slet ikke havde en pigeafdeling. Det giver en anden dimension
i en fodboldklub, når der er nogle
pigehold, og selvfølgelig især når de
også vinder noget,” bemærker Henrik
W. Pedersen.

Svogerslev Boldklub blev stiftet den
16. september 1958 under navnet
Kornerup Svogerslev Idrætsforening.
På klubbens første generalforsamling

den 12. november 1958 kunne bestyrelsen fremvise en årsomsætning
på 1.130,50 kr. I 2011 udgjorde klubbens omsætning 1,4 mio. kr.
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FC ROSKILDE PROFILAVIS

FESTLIG FIRMA-JULEFROKOST I TIVOLI

TOP PARTNER

RESTAURANT HERCEGOVINA

BUSINESS PARTNER

STJERNE PARTNER

OPSKRIFT
Ÿ 1 stk. 160 år gammel forlystelsespark (gerne Tivoli)
Ÿ 1 stk. overdådig Julebuffet på Åben Grill

(Blanding af danske og kroatiske specialiteter)
Ÿ 1 stk. uendeligt lager af velskænket Julebryg

PLUS PARTNER

Ÿ 1 hektar presset vinmark på flasker

Ÿ 3-4 stk. spillevende Sigøjnermusikanter
Ÿ 1 stk. forførende mave- eller sigøjnerdanserinde
Ÿ 69 kg DJ Kasper
Ÿ 15-20 veldresserede tjenere (øjemål)
Ÿ og endeligt... 200 veloplagte gæster

FREMGANGSMÅDE
Start med at pynte Tivoli med ca. 400.000 lys. Træd ind
i vores varme og hyggelige stue kl. 19.30. En dejlig
velkomstdrink hældes i de ca. 200 friske gæster.
Julebryg og vin tilsættes ad libitum. Cirkuler om den
åbne grill og nyd Luksus Julebuffeten. Varm op under
gæsterne med en forførende danserinde.

FCR PARTNER

Tilsæt hele tiden lidt mere Julebryg, vin og et par
juledrinks. Smag til med godt humør og god betjening.
Rør gæsterne godt rundt på dansegulvet med DJ Kasper.
Gæsterne påføres overtøjet og vi siger "tak for i aften" kl.
02.00

PRIS

per per
son

- Indgangsbillet til Tivoli inkluderet i prisen.
Fremsendes efter ordre bekræftelse.

BANDE PARTNER

BILLET PARTNER

795,-

RESTAURANT HERCEGOVINA
Bernstorffsgade 3 - 1577 København V - Tlf. 3315 6363 - www.hercegovina.dk

Roskilde Bodega, RGS 90 A/S, Dagbladet Roskilde, Farvehuset, Importøren,
Roskilde Galvanisering, Taxa Selandia Team Roskilde, CR Electric, Slagter
Frimann, SPAR Vindinge, Fejersen Byggeentreprise, Handelsbanken, Karl E

Gustav Wieds Vinstue, Roskilde Bodega

Roskilde Kongres- & Idrætscenter præsenterer

DATO: Fredag den 16. nov. 2012
TID: kl. 19.00
BILLETSALG: Billetten.dk
BILLETPRIS: 305,00 + gebyr
ARRANGØR: Gimle

MICK ØGENDAHL - SPAS

DATO: Fredag den 7. dec. 2012
TID: Kl. 20.00
BILLETSALG: Billetlugen.dk
Telefon 70 263 267
BILLETPRIS: Fra 418,00 – 438,00
+ gebyr
ARRANGØR: Lineks ApS

LINIE 3
ÅRETS JULEKONCERT
med Per Nielsen og gæstesolist
Julie Berthelsen
DATO: Søndag den 9. dec. 2012
TID: kl. 16.00
DØRENE ÅBNES KL. 15.30
BILLETSALG: Billetlugen.dk / Fona

Billetnet.dk / Posthuset
Billetten.dk / Turistbureau

BILLETPRIS: 320,00 + gebyr
ARRANGØR: Lemian

CHRISTMAS TIME 2012

service / teknik / flexibilitet
www.roskildekongrescenter.dk

Møllehusvej 15, 4000 Roskilde, Tlf. +45 46 35 40 72

