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HB&I-formand 
Anders Kloppenborg 
løftede i aftes sløret 
for planerne 
for Nordvest FC.
Foto: Per Christensen

AF BRIAN JENSEN

De mange fremmødte hav-
de både taget nysgerrighe-
den og spørgelysten med til
mandag aftens generalfor-
samling i Holbæk Bold- &
Idrætsforening.

Interessen samlede sig
først og fremmest om besty-
relsens nye planer om at
oprette et eliteselskab, der
fremover skal tage sig af
klubbens førstehold. Må-

ske derfor droppede An-
ders Kloppenborg det sæd-
vanlige tilbageblik i sin for-
mands-beretning.

- Den er atypisk i år, ind-
ledte han.

- Jeg vil i beretningen
slet ikke kigge tilbage, men
kun fremad. Hvor står
klubben nu, og hvor er den
på vej hen, spurgte forman-
den, inden han tog fat på
præsentationen af planer-
ne for de næste sæsoner.

Formanden fik af forsam-
lingen bemyndigelse til at
arbejde videre med planer-
ne. Der var på mødet op-
bakning til Superliga-pla-
nerne, men også en sund
skepsis blandt klubbens
medlemmer.

At have penge er ikke
det samme som oprykning

- Holbæk minder i øje-
blikket om Socialdemokra-
tiet. Der mangler synlig-
hed. Jeg vil opfordre til en
kraftig adskillelse af besty-
relsen i HB&I og bestyrel-
sen i det nye selskab. Det
kommer til at gøre ondt
mange steder i HB&I, men-
te Arne Brede, tidligere
økonomidirektør i Ulfoss
Plastic i Holbæk. Andre af

klubbens medlemmer stil-
lede spørgsmålstegn ved,
om Holbæk formår at træk-
ke de nødvendige talenter
til klubben.

- I Kalundborg har de
f.eks. et samarbejde med
FC Nordsjælland. Hvor
skal talenterne så komme
fra -Tuse eller Vipperød,
lød spørgsmålet fra Micha-
el Bisgaard.

Senere på aftenen blev
Michael Suhr valgt ind i be-
styrelsen, og også han hav-
de en løftet pegefinger til
de kommende kollegaer.

- Det er som om, vi tæn-
ker, at hvis bare vi får pen-
ge ind i klubben, så kan vi
rykke op. Så gør vi bare den
samme fejltagelse, som da
vi havde Christian Poulsen-
pengene. Dér troede vi, at
vi kunne købe en opryk-
ning. Men der er ikke sket
meget i klubben i de 10 år,
jeg har haft med ungdoms-
fodbold at gøre, konstatere-
de han.

Flere af bestyrelsesmed-
lemmerne har valgt at
trække sig fra deres poster,
og det gav plads til den tid-
ligere ssp-konsulent i Hol-
bæk Kommune, Michael
Suhr.

Formand Anders Klop-

penborg og ungdomsfor-
mand Brian Valentin blev
begge genvalgt og fortsæt-
ter i bestyrelsen sammen
med kasserer Frank Peter-
sen, Søren Østergaard og
Tommy Vestergaard.

I forhold til sidste års ge-
neralforsamling er Bjarne
Johansen, Jens Erik Klose,
John Mortensen og Torben
Jørgensen stoppet i ledel-
sen.

Kasserer Frank Petersen
kunne berette om et drifts-
underskud i det forgangne
år på 212.000 kroner og en
egenkapital på 3.064.077
kroner.

Regnskabet mødte ikke
modstand i klubhuset, hvor
deltagerne mod slutningen
af mødet fandt klapsalver-

ne frem. De gik til Søren
Kristensen, ansvarlig for
årgang 94, der modtog Ung-
domslederpokalen. Men
også til klublegenden Erik
B. Sørensen, der blandt an-
det på baggrund af flot ar-
bejde med sponsorerne fik
HB&I’s fornemste hæder,
da han modtog Henry Ne-
dergaards Mindepokal.

bj@nordvest.dk

Læs mere side 36 og 37

Fokus på fremtiden
erstattede tilbageblik

Ligesom sidste år 
var der stor interesse 
for generalforsamlingen i HB&I.
Men i år var spørgelysten 
blandt medlemmerne større.

Fodbold

Generalforsamlingen i HB&I kom næsten udelukkende 
til at handle om planerne om at få Holbæk i Superligaen.

Papirerne blev studeret 
på mandag aftens 
generalforsamling 
i HB&I’s klubhus.
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Fodbold

HB&I-formand 
Anders Kloppenborg
forsøger ligesom 
for 10 år siden med 
en plan, der skal skaffe
Holbæk i Superligaen.

AF BRIAN JENSEN

Drømmen om at føre Hol-
bæk tilbage til storhedsti-
den, hvor klubben kæmpe-
de med om DM-medaljer,
var i to pokalfinaler og del-
tog i europæisk fodbold le-
ver stadig.

For 10 år siden var An-
ders Kloppenborg fra HB&I
fremme med en strategi-
plan, der skulle sende Hol-
bæk i Superligaen i 2005.
Den snak blev der ikke no-
get af - heller ikke i årene
efter, hvor Holbæk satsede
kraftigt på oprykning til 

1. division med udenland-
ske og fuldtidsprofessionel-
le spillere i truppen.

Det førte kun dræning af
pengekassen med sig, men
nu er Kloppenborg klar
med en ny plan. Superliga-
drømmene er der stadig 
lige bag facaden i klubben,
som ligger tæt på nedryk-
ningsstregen i 2. division
øst.

HB&I-formanden står
bag et ambitiøst oplæg, der
skal føre Holbæk i Superli-
gaen i løbet af nogle få sæ-
soner. Han forudser, at hvis
Holbæk fortsætter driften
på det nuværende niveau,
vil det betyde, at 2. divi-
sionsholdet vil glide mod
bunden af rækken og i sid-
ste ende rykke ned i lavere
rækker.

Nordvest FC skal overtage
Holbæks spillelicens

Formanden forestiller
sig, at man - over fodbold-
klubben - danner Nordvest
FC. Forbillederne er blandt
andre Superliga-klubberne
Randers og Horsens, og
ifølge planen skal Nordvest
FC straks sætte kursen

mod landets bedste række.
At der ikke er tid til svin-
keærinder fremgår af tids-
planen. Ifølge den skal
Nordvest FC slutte i Top 6 i
2. division i indeværende
sæson. Sæsonen 2008/2009
skal helst medføre opryk-
ning til 1. division, så op-
rykning til Superligaen kan
være en realitet efter
2009/2010-sæsonen.

For at hjulene kan sæt-
tes i gang, skal HB&I, enten
ved en direkte overdragel-
se eller efter en ekstraordi-
nær generalforsamling,
overdrage spillelicensen til
Nordvest FC. Derefter skal
HB&I stifte aktieselskabet
Nordvestsjællands Elite-
fodboldklub A/S, og der
skal ansættes en direktør.

Foreløbig har to hoved-
sponsorer - Sparekassen
Sjælland og SEAS-NVE -
meldt sig på banen og haft
samtaler med fodboldklub-
ben. De to sponsorer har
dog sat den betingelse, at
der skal yderligere tre-fire
hovedsponsorer med i pak-
ken. I første omgang satser
ledelsen i HB&I på at skaf-
fe den million kroner, der

være som kapital på kiste-
bunden for at oprette et ak-
tieselskab.

Anders Kloppenborg
lægger desuden op til, at
holdet skal være både sam-
mensat af spillere med rod
i det nordvestsjællandske
og af spillere, der har Su-
perliga-niveau og skal hen-
tes til klubben ude fra. Det
vil kræve, at der skal laves
kontrakter og desuden be-
tales overgangssummer til
andre klubber.

Især har Kloppenborg
kig på unge brasilianere - i
stil med Gilberto Macena,
der var topscorer i HB&I,
inden han skiftede til Hor-
sens i Superligaen.

Den liga vil Holbæk også
op i.

bj@nordvest.dk

Nordvest FC skal
skaffe Holbæk op
i fodbold-toppen

Holbæk-spillerne løber 
på banen til en pokalkamp 

mod HIK sidste år. Om nogle år
skal der spilles 

Superliga-fodbold på stadion.
Foto: Mik

Fodbold

Det er langt fra billigt at danne en
eliteklub i Nordvestsjælland, selvom
sponsorerne er med på ideen.

AF BRIAN JENSEN

Uden penge gør det ondt. Den gamle
sandhed gælder også for fodboldover-
bygningen Nordvest FC, der sigter ef-
ter at lande i Superligaen inden for tre
sæsoner. Uden penge - ingen opryknin-
ger.

Og det er ikke småpenge, der er i
spil, når kursen sættes mod landets
øverste række. Satsningen er afhængig
af, at det lokale erhvervsliv også mel-
der sig på banen, hvis ambitionerne om
»på rekordtid at løfte klubben til top-
pen af dansk fodbold« skal indfries.

Selv om HB&I-formand Anders Klop-
penborg i forretningsplanen understre-
ger, at stadion, træningsanlæg og klub-
hus vil være uændrede i de første to-tre
år - og derfor ikke giver klubben ekstra
udgifter - så er der masser af tiltag, der
kommer til at kræve penge.

I Nordvest Fodbold & Events første
leveår skal 80 procent af indtægterne

komme fra sponsorer. Ni procent af ind-
tægterne skal genereres via tilskuer-
indtægter, mens tv-penge og spillersalg
er mindre poster på indtægtssiden.
Omsætningen skal efter planen være
på 5,4 mio. kroner i 2008, 17 mio. i 2009
og 26,9 mio. i 2010. Aktiekapitalen skal
være mellem otte og 12 mio. kroner.
HB&I’s øjeblikkelige omsætning er i
omegnen af fire mio. kroner.

På længere sigt er målet, at de øko-
nomiske aktiviteter i andre dele af kon-
cernen - Nordvest Fodbold & Event -
gør det muligt at tjene penge uden hen-
syn til salg af spillere fra fodboldforret-
ningen. Som det kendes fra bl.a. Par-
ken Sport & Entertainment, der giver
FC København gode økonomiske betin-
gelser.

bj@nordvest.dk

Uden penge 
gør det ondt

Fodbold

Holbæk er ikke alene med ambitionerne 
om Superligaen. Flere andre sjællandske
klubber har lignende planer.

AF BRIAN JENSEN

Knivene hvæsses i de sjællandske divisions-
klubber i fodbold. Der skal skæres hårdt ind
til benet, hvis de mindre provinsklubber skal
have held med at avancere i fodboldhierarki-
et.

HB&I vil også hoppe med på vognen og præ-
senterede i aftes, på sin generalforsamling, en
storstilet plan, der sigter på at sende Holbæk
i Superligaen. Den liga har også andre udset
sig, og en af de største rivaler til Holbæk i kap-
løbet bliver utvivlsomt 2. divisionsklubben
Slagelse, der har rigmanden Kurt Andersen i
ryggen.

HB&I-formand Anders Kloppenborg har no-
teret sig konkurrencen.

- Vi skal ud i et farvand, der er fyldt med an-
dre fisk - der er blevet noget større i mellem-
tiden, sagde han i aftes.

Men også andre steder på Sjælland er der
planer, der kan kollidere med Holbæks. 1. di-

visionsklubben Næstved har oprettet selska-
bet »Sjælland Sport & Entertainment« og har
desuden lavet en samarbejdsaftale med fod-
boldskolen i den brasilianske storklub Fla-
mengo, der skal sende spillere til Sydsjæl-
land.

I Nordsjælland skal selskabskonstruktio-
nen Elite 3000, Helsingør A/S sørge for, at om-
rådet er attraktivt for sportens elite. Og i 1. di-
vision har klubber som AB, Vejle, Sønderjy-
skE, Silkeborg, Fredericia, LFA og Kolding
ambitioner om at rykke op i øverste række in-
den for de nærmeste sæsoner.

Der er altså lagt masser af madding ud til
sponsorerne. Spørgsmålet er, hvem der bider
på hvor.

De andre fisk 
er blevet større Anders Kloppenborg fremlagde

i aftes Nordvest-planerne på HB&I’s
generalforsamling. Andre klubber har

samme store ambitioner.

Også de unge medlemmer var mødt frem, da
Nordvest FC-planerne blev præsenteret.
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Baggrunden for oprettelsen af selska-
bet Nordvest Fodbold & Event er et øn-
ske om at placere Nordvestsjælland på
sportens og kulturens landkort. Forret-
ningsområderne er Nordvest Fodbold
Club, Nordvest Event og Nordvest
Sportsdrift.

Nordvest FC skal være Nordvestsjæl-
lands elitehold, bestående af spillere
med rod i lokalområdet, egne talenter
og unge udenlandske - primært brasili-
anske - spillere. Nordvest Event skal
sørge for indtægter via underholdnings-
aktiviteter, mens Nordvest Sportsdrift
skal stå for driften af hal, stadion og lig-
nende.

Ledelsesteamet består af to lag.
Lag A: Cheftræner, assistenttræner,

målmandstræner, fysisk træner, holdle-
der, fysioterapeut.

Lag B: Direktør, sportschef og admi-
nistrationschef.

Succesfaktorer
● At der kan skabes de nødvendige

indtægter.
● At den daglige ledelse magter at

løfte opgaven.
● At lag A omkring holdet er de rig-

tige personer, og at de fungerer
optimalt individuelt og kollektivt.

● At holdet er rigtigt sammensat og
magter at leve op til de store præ-
stationskrav.

● At Holbæk Kommune støtter ak-
tivt op bag Nordvest FC.

Holdet skal spille i nye farver, der vi-
ser uafhængighed til HB&I. Fremover
spilles i orange dragter på hjemmeba-
ne og lyslilla på udebane. Det skal væ-
re gældende for alle hold i organisatio-
nen, hvis der kommer flere til.

Fuldtidsprofessionel trup fra 2009
10 fuldtidsspillere fra egne rækker.

Seks nye etablerede Superliga-ligaspil-
lere på kontrakt, heraf to-tre udenland-
ske spillere.

Hertil skal der knyttes to-fire del-
tidsspillere samt to-fire talenter til
truppen. Der skal ansættes en
leder/rollespiller til hver kæde (mid-
terforsvar, midtbane og angreb).

Målsætning
● Top 6 i 2. division i sæsonen 2007/

2008.
● Oprykning til 1. division i sæsonen

2008/2009.
● Oprykning til Superligaen i sæso-

nen 2009/2010.
● Stabilisering i Superligaen i sæso-

nerne 2010/2012.
● Mål for antal tilskuere i 1. divi-

sion: 1500 i gennemsnit.
● Mål for antal tilskuere i Superliga-

en: 4000 i gennemsnit.

De vigtigste punkter for
Nordvest Fodbold & Event

Taekwondo

Fire unge kæmpere 
fra Holbæk Taekwondoklub
fik masser af ventetid,
inden de kom i aktion 
ved DM-kvalifikation 
i Fredericia.

AF SØM

Holbæk Taekwondoklub
får tre deltagere med ved
DM, der afvikles på Nørre-
bro i København sidst i
marts.

Det ligger fast efter
weekendens kvalifikations-
stæve i Fredericia.

DM-kvalifikationen har
afløst de sjællandske, jyske
og fynske mesterskaber, og
de fire bedste i hver vægt-
klasse går videre til me-
sterskaberne.

Dét lykkedes for tre af
holbækkerne at løse billet,
nemlig Elisabeth Saliba,
Rachel Saliba og Murat Öz-
demir.

Alfred Röttger Rydahl
tabte sin første kamp i 46-
52 kg-klassen til sidste års
danske mester og kvalifice-
rede sig ikke.

Tidligt oppe i Holbæk,
men det var unødvendigt

De fire Holbæk-kæmpe-
re og trænerne Mehmet Öz-
demir og Lars Mogensen
havde været oppe ved 5-ti-
den om morgenen for at
være kampklare kl. 9 i Fre-
dericia, men efter flere for-
sinkelser i programmet

kom de først i aktion efter
frokost.

Tålmodigheden blev dog
belønnet, da Murat Özde-
mir vandt guld i 46-52 kg og
kvalificerede sig til DM
med sejre i sine tre kampe.
Den talentfulde og indtil
nu ubesejrede Holbæk-
kæmper vandt de to første
kampe - den ene på knock-
out i tredje runde - hvoref-
ter modstanderen i den sid-
ste kamp trak sig.

Elisabeth Saliba vandt
bronze i sin pigeklasse, og
Rachel Saliba fik junior-
sølv i en klasse med kun to
deltagere. I alt deltog 163

kæmpere - 88 børn, 50 ju-
niorer og 25 seniorer - ved
DM-kvalifikationen, hvor
de jyske klubber dominere-
de. Viby, Brande og Vejle
blev mest vindende, efter-
fulgt af Nørrebro og Glad-
saxe.

soem@nordvest.dk

Tålmodigheden
gav DM-billetter

Atletik

To løbere fra Holbæk tog
medaljer ved weekendens
DM i kort og lang cross.

AF SØM

Dyrskuerne på Bellahøj -
dem kan en del ældre dan-
skere huske, men der er så-
mænd foregået mange an-
dre fornøjelige ting på det
københavnske område. Og
gør det stadig. I år skal VM
i atletikdisciplinen cross
afvikles dér.

I det selvsamme Bella-
høj-terræn blev der i week-
enden afviklet danske me-
sterskaber i både lang og
kort cross, og Holbæk Lø-

be- og Motionsklub havde
to deltagere - Charlotte Fa-
bricius og Jørgen Pilegård -
med.

I alt deltog cirka 300 lø-
bere i programmet, der lør-
dag bød på lang cross med
10 kilometer for mænd og
otte kilometer for kvinder,
mens begge køn om sønda-
gen var ude på fire kilome-
ter.

Begge holbækkere er
med fremme i Top 10

Begge dage lykkes det
Charlotte Fabricius at vin-
de guld i sin aldersgruppe
for de 45-49-årige.

De otte kilometer tilba-
gelagde hun i tiden 33,45
minutter, og vindertiden på
den halve distance blev
15,55.

Jørgen Pilegård fik også
to medaljer om halsen ved
mesterskaberne. Han
vandt sølv i 50-54 år på den
lange 10 kilometer-rute i ti-

den 39,23 minutter og bron-
ze på fire kilometer i 15,25.
I den samlede stilling er
begge Holbæk-løbere med i
Top 10.

Charlotte Fabricius er på
andenpladsen blandt alle
kvinder over 40 år i Dansk
Atletik Forbunds vintertur-
nering, og Jørgen Pilegård
er nummer ni af samtlige
deltagende mænd over 40
år.

I de bedste seniorklasser
var vinderne identiske lør-
dag og søndag.

Jesper Faurschou fra
Herning og AGF’s Ida Falle-
sen - der forrige weekend
blev dansk mester inden-
dørs på 1500 m og 3000 m -
gentog søndag deres sejre
fra om lørdagen, denne
gang på den korte distance.

Vinterturneringen tæl-
ler i alt syv løb, og der
mangler to efter denne
weekends DM.

soem@nordvest.dk

Bellahøj på cross og tværs

Rachel Saliba, Murat Özdemir
og Elisabeth Saliba

fra Holbæk Taekwondoklub 
har kvalificeret sig 

til DM lørdag 
den 29. marts.


