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Forord
Ved formand i Ajax Helge Bruus Jensen

Når man fejrer et 75 års jubilæum, er
det naturligt at gøre en slags status, dels
over det, der er udrettet i årene forinden
og dels over, hvor man står nu.
Dette skrift fortæller om Ajax (Idrætsforeningen Ajax, Ajax København) historie
gennem 75 år, og er dels en gentagelse
af tidligere jubilæumsskrifter og dels et
arbejde af et jubilæumsudvalg, der har
skullet finde frem til vigtige begivenheder inden for de sidste 25 år. Tak til udvalget for det store arbejde.
Vores historie starter med en lille udbrydergruppe fra en vandpoloklub, og denne udbrydergruppe dannede 2.maj 1934
en håndboldklub, der blev kaldt Idrætsforeningen Ajax. Hurtigt begyndte de at
udfordre de etablerede klubber, overhalede dem og startede dermed en årrække, hvor klubben har været en markant
medspiller i dansk håndbold indtil i dag.
Der har været op- og nedture, men vi
kan være stolte af, at vi har beholdt navnet Ajax og, bortset fra enkelte holdsamarbejder undervejs, har klaret os selv.
Ser vi derimod tilbage på de klubber, der
var de dominerende, dengang vi startede, så er de enten forsvundet, flyttet
uden for byen og fået nye navne eller

har fusioneret med andre klubber og på
den måde skiftet navn og identitet.
Status i dag er, at vi på seniorplan har et
herrehold i den øverste række (godt nok
som eget A/S), et damehold i 2.division
og en stor breddeafdeling, og på ungdomsplan er vi blandt de allerbedste i
landet som talentudviklingsklub og med
stor bredde og mange medlemmer helt
ned til 2 år.
Der er naturligvis sket meget i de 75 år,
men enkelte begivenheder markerer sig
som særlige milepæle i vores historie.
De mange mesterskaber hos både seniorer og ungdom er selvfølgelig vigtige
milepæle, og det kan der læses om her
i skriftet.
Her skal nævnes indvielsen af vort klub-
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hus den 15.juni 1977. Et fantastisk arbejde af mange frivillige med Morten
som primus motor var dermed fuldført,
og Ajax havde et klubhus som meget få
andre klubber kunne prale af at have tilsvarende. Det står der endnu, om end
lidt mere klemt inde, men stadig en god
ramme at mødes i for klubbens medlemmer.
Nævnes skal også året 1988, hvor vi
slettede et enkelt ord i vores love, nemlig der hvor der stod ”mandlige”. Et enkelt ord af stor betydning for det betød
at kvindelige medlemmer kunne optages, og det førte året efter til fusionen
med KI (Kvindelig Idrætsforening) – en
forening, vi altid havde haft en del samarbejde med på mange forskellige planer. Det betød også, at medlemstallet på
få år blev mere end fordoblet, og at der
skulle arbejdes ekstra hårdt for at få trænere og træningstimer nok. Vi står nu
som en helstøbt klub, der markerer sig

flot hos både kvinder og mænd, piger
og drenge.
Endelig skal det her nævnes, at vi den
2.maj 1992 skiftede navn til Ajax København for at markere vores tilknytning til byen. Vores love blev ændret på
flere punkter, og det blev bl.a. indført, at
byen København skulle have et medlem
i vores bestyrelse.
Som medlem i 49 år, ungdomstræner i
45 år og bestyrelsesmedlem i 38 år føler
jeg, at jeg har været meget medvirkende
til at præge Ajax København, men uden
de mange andre frivillige leder, var det
jo aldrig gået, og vi har haft rigtig mange dygtige og engagerede ledere i vores
klub. Alle skal have en stor tak for deres
indsats, og vi kan alle med stolthed betragte den klub, vi har skabt. Som vi står
nu, kan vi trygt se fremtiden i møde.
Til lykke til os alle sammen!
■
■
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Hurra for 75 år i håndboldens tegn
En hilsen fra Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard
Tillykke Ajax København!
Den er lige i målet – 75 år som Københavns største håndboldklub. En lang
sportslig halvleg, der fortæller historien
om en velfungerende forening, hvor idrættens hårde kampe og det sociale samvær
går op i en højere enhed.
I kan være stolte over jeres sportslige resultater, men også jeres store ungdomsafdeling, jeres frivillige arbejde og jeres
indsats i et kvarter i København, der ikke
altid har det let. I kan også være stolte over
jeres idrætsvuggestue og Københavns første idrætsefterskole. For det arbejde har I
kommunens fulde støtte.
Idrætten har ikke kun en værdi i sig selv
med glæden ved at bevæge sig, lege og
konkurrere. Som sidegevinst kan idrætten

give venskaber, forhøjet sundhed og
skabe integration
mellem forskellige
kulturer. Kommunen skal gøre sin
del af arbejdet med
at forbedre byens
nedslidte
idrætsfaciliteter, hvilket
også har været et stort ønske hos jer. Men
det er klubber som Ajax der giver byen et
levende idrætsliv med engagerede frivillige og aktive sportsudøvere, og det skal
I have en stor tak for.
Et stort tillykke med jubilæet. Lad os håbe
på endnu 75 år i håndboldens tegn.
■
■

Ajax – en af dansk håndbolds tunge drenge m/k
Af Per Rasmussen, Formand, DHF
For 25 år siden
besværede den daværende formand
for DHF, Gunnar
Knudsen, sig i
Ajax’s 50 års jubilæumsskrift over,
at klubben havde
begået en afgørende – måske endda
skæbnesvanger – fejl ved kun at optage
mandlige medlemmer.

”End ikke håndboldspillere forplanter sig
ved knopskydning, og lige nu ser det ud
til, at de faldende fødselstal, man ser i samfundet, har ramt Ajax før alle andre,” lød
formandens fuldt forståelige formaning.
Og måske var Gunnar Knudsen med
disse ord medvirkende til at fremskynde
den udvikling, der fem år senere – i 1989
– fik årets 75 års jubilar til at slå sig sammen med de syvdobbelte danske mestre
i kvindehåndbold, K.I. København.
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Selv om denne fusion utvivlsomt har gjort
klublivet meget mere livligt og interessant for alle parter og selv om kvinderne
med blandt andet to sæsoner i Ligaen
fra 1997 til 1999 tydeligt har vist deres
selvstændigt sportslige værdi, er navnet
Ajax – med og uden Heroes – uløseligt
forbundet med dansk herrehåndbold.
Især i 1960’erne.
Ni danske mesterskaber indendørs,
otte udendørs samt et enkelt i syvmandshåndbold tilsat en pokaltriumf
i 1964/65 fortæller sin egen tydelige
historie om en magtfaktor af dimensioner, og det var da også Ajax, der med
en semifinaleplads i Europa Cuppen i
1963/64 var med til at træde de første
spæde skridt for dansk klubhåndbold på
den store internationale scene. En arv,
der på herresiden senere blev taget op af
HG, Fredericia KFUM, Virum/Sorgenfri, GOG og KIF Kolding.
Men på trods af, at Ajax på seniorfronten
trådte et skridt tilbage allerede i slutningen af 1960’erne, har klubben altid formået at skabe en aura af respekt omkring
sig – ikke mindst på grund af de ufatteligt
mange talentfulde ungdomshold, der er
blevet ført op gennem rækkerne i Bavnehøjhallens renoveringsmodne men
trygge rammer.
To gange er Ajax’s Herre Ynglinge blevet
dansk mester og fire gange har juniorerne
hentet en DM-titel hjem. Senest i 1998 –
lige i kølvandet på klubbens seneste DMfinale for seniorer, hvor Virum/Sorgenfri i
1997 løb med guldmedaljerne.
Siden årtusindeskiftet har traditionsklubben ført en turbulent tilværelse mellem
bunden af Ligaen og toppen af 1. division
– men det er kun rimeligt, at Ajax trods

disse sportslige omskifteligheder og trods
periodiske problemer på det økonomiske
område har ligastatus i disse dage, hvor
man runder de 75 år.
Fra DHF skal der ud over et hjerteligt,
dybtfølt og ualmindeligt varmt tillykke
lyde et ønske om, at Ajax må bevare og
udbygge sin status som en af Danmarks
førende håndboldklubber – samtidig med
at man holder fast i det enorme stykke sociale arbejde, der nu gennem 75 år hver
eneste dag er blevet ydet til glæde for utallige børn og unge primært fra lokalområdet omkring Vesterbro.
For midt i den tiltagende kommercialisering af vores sport, fremstår Ajax nemlig
først og sidst som en klub med hjerte - en
klub med sjæl. Og den slags foreninger
kan man kun ønske alt godt både her og
nu og i fremtiden.
Til lykke, Ajax.

■
■
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En gammel københavnsk kæmpe fylder 75 år
Ved Carsten Grønmann Larsen, formand for Københavns Håndbold Forbund

På Københavns
håndbolds vegne
er det er stor fornøjelse at kunne
ønske Ajax København tillykke
med de 75 år.
Ajax er en gammel hæderkronet klub, som på trods af
udfordringer og kriser fortsat er med
i toppen af dansk håndbold – både på
ungdoms- og seniorplan. Når vi ser tilbage på udviklingen gennem de sidste
mange år, så er Ajax er af de få gamle
hæderkronede klubber som stadig lever
i bedste velgående.
Dette er selvfølgelig et resultat af et
kæmpe arbejde som udføres i klubben.
Men herudover har Ajax været præget
af folk, som ikke har lagt hele deres arbejdsindsats i klubben – de har simpelthen lagt hele deres liv i denne klub. Som
formand for KHF kan jeg kun være stolt
over at der fortsat findes sådanne folk.
Når man kigger på tilbuddene i Ajax
København så går klubben altid foran
med udviklingen i København. Der er
i dag faktisk tilbud lige fra vuggestue
over lørdagsaktiviteter for de helt små,
til håndboldskoler og stævner samt en
efterskole. Herudover er der en spirende
ungdomsafdeling samt massere af se-

niorhold hos begge køn. Ajax er i dag
også en af de få klubber på østsiden som
har et ligahold selvom de desværre ligger i den tunge ende. Ærgerligt at der
ikke er større opbakning til elitehåndbolden her i København.
De flotte resultater og det store arbejde
der udføres, er et resultat af et målrettet
arbejde samt en masse dygtige ledere og
trænere. Herudover kommer de mange
frivillige folk, som er med til at drive en
stor og succesfuld klub som Ajax København.
Udover at yde en stor indsats i klubben
så er Ajax også med til at levere dygtige
ledere til de forskellige arbejdsopgaver i
Københavns Håndbold Forbund. Uden
de mange folk fra Ajax som gør en stor
indsats i forbundet, så stod vi ikke hvor
vi gør i dag.
På toppen af alt dette er der et fantastisk
talentarbejde i klubben. Dette kan ses
når de forskellige landshold udtages på
dame- og herresiden. Jeg kan kun håbe
at Ajax kan fortsætte det gode arbejde
på dette område.
Så det er en stolt formand i KHF, der
med et blødende hjerte for Ajax København, ønsker alle i klubben et stort tillykke med de 75 år og alt muligt held og
■
■
lykke fremover.
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2009
Damerne kom godt af sted i det nye
år. De startede med at slå Brøndby HK
29–23, og det er også blevet til sejr over
Team Amager. Efter 13 kampe har de
opnået 16 point og ligger nr. 5.
Herreligaen lå stille i hele januar grundet
VM i Kroatien, hvor Danmark deltog. I
den indledende pulje vandt Danmark
alle sine 5 kampe og fik dermed 4 point
med videre til mellemrunden. Her lagde
man ud mod Polen og de slog os med 4
mål. Vi fik derefter to sejre over Norge
og Tyskland, det førte til en 1. plads i
mellemgruppen og en semifinale plads.
Her mødte vi Frankrig og den overmagt
var for stor, det blev til et nederlag på
5 mål. Så skulle vi igen spille mod Polen, der havde tabt den anden semifinale

Minier i prøvehallen

Boldøvelser i prøvehallen
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til Kroatien. Her var Danmarks kræfter
brugt op og vi tabte 3. pladsen og måtte tage til takke med en flot 4. plads.
Frankrig vandt VM guld medens Kroatien fik sølvmedaljerne.
Som start på jubilæumsåret 2009 har

Ajax’ liga resultater ikke været tilfredsstillende med 5 nederlag. Udsigten for
at overleve i ligaen ser nu ikke lyse
ud, selvom holdet spillede en flot lige
kamp mod FCK med resultatet 32-35,
var skuffelsen stor da vi tabte 25-28 i
Ringsted.

Invitation
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Ajax’ bestyrelse:
Fra venstre: Anita Kristiansen (næstformand), Johannes Nymark (MB, repræsentant for Københavns kommune), Torben Krogh Johansen (facilitetsansvarlig), Elvir Persson (økonomiansvarlig), Helge Bruus Jensen
(formand), Christina Schmidt (suppleant), Lasse Cederquist (suppleant), Martin Pedersen (sportslig ansvarlig),
Indsat i billedet: Bo Jensen Møller (medlem)

Jubilæumsudvalget: Helge Bruus Jensen,Sven Bay Nielsen, Elvir Person, Ole Friis og Morten Petersen.
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Ungdomsafdelingen 2008 / 2009
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2008
Hele Danmark fulgte de spændende
kampe om EM for herrer i Norge i TV.
Og jublen var stor da Danmark for første
gang hjemførte dette mesterskab. Stemningen fra 1992 blev atter skabt på Rådhuspladsen i København da spillerne
kom hjem og stod på balkonen i rådhuset, flot klaret. Til gengæld var indsatsen
under OL ikke helt som forventet.
Ajax startede med en pokalkamp mod
Odense HF, men drengene var tunge i
benene og det blev til en smal sejr over
Odense.
Eliteafdelingen skiftede navn, man strøg
Heroes og gik tilbage og kaldte sig nu
Ajax København som resten af klubben.
Med denne ændring blev der også fremstillet et nyt logo.
1. holdet red videre på den gode bølge
fra efteråret og lagde sig alene i spidsen
i jan. med lutre sejre, men løb derefter
ind i et nederlag til Lemvig.
Bavnhøjhallen havde fået nyt gulv anlagt, det var dejligt, men man havde
ikke fået renoveret taget inden, så der
kom stadig regnvand på det nye gulv.
Brugerne af Bavnehøjanlægget kunne
ikke fatte kommunens beslutning med
at anvende 18 mill. kr. til renovering af

Ajax holdet der rykkede direkte op i ligaen

svømmebassinet, når man kunne hjælpe
langt flere brugere ved at gøre en indsats på hal- og lokalefronten i stedet for.
Idrætsefterskolen har været en så stor
en succes, at man har måtte udvide med
en ekstra etage, der har givet plads til
mange flere elever i 2008.
Vi måtte aflevere Jacob Bagersted til
FCK, men fra FCK fik vi Nikolaj KochHansen til den nye sæson fra efteråret.
D. 26. marts skrev en avis ”Ajax tordner videre opad”. Man havde netop slået
Elite 3000 fra Helsingør med 40–29 og
der var 3 kampe tilbage, Ajax førte 1.
div. med 3 point. Derefter vandt man
over Stoholm men tabte til HC Midtjylland. Derved kom Fåborg på 35 point
og Ajax på 34 inden den næstsidste
kamp netop mod Fåborg. Den 12. marts
havde vi så hjemmekamp i en propfyldt
Bavnehøjhal. De unge Ajaxgutter var
rigtige tændte og kom hurtigt foran. Senere i kampen nåede Fåborg næsten op
inden vi satte slutspurten ind og fik en
sejr på 32–27.
Dette betød, at vi rykkede direkte op i
ligaen og blev fri for oprykningskampe. Den sidste kamp mod Team Sydhavsøerne havde således ikke den store
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betydning, men vi slog dem 32 – 28 og
fik således 44 point for 26 kampe, mod
Fåborg der opnåede 41. Københavns
kommune inviterede ved Pia Allerslev
til rådhuspandekager oven på oprykningen.
Det lykkedes Ajax at forlænge kontrakten med Casper U. Mortensen, der havde spillet ikke mindre end 44 Y-landskampe.
I marts vandt damerne over bundproppen Hvidovre så stort som 33–26 og
kom derved op på en 8. plads i 2. div.
Klaus Hansen der havde været klubbens formand siden 2000, takkede af
og overdrog hvervet til Helge Bruus
Jensen der, når vi når jubilæet, har siddet i bestyrelsen i 38 år. Det er ganske
fantastisk.
Klaus Hansen fik Ajax-pokalen for sit
flotte og angageret arbejde som Ajax
formand i 8 år.
Gunnar Klansø (X 5) fejrede sin 70 års
fødselsdag d. 6. april ved at spise brunch
i Kenya hos sin søn.
For at få idrætten mere på kortet blev
der indkaldt til en konference d. 10.
juni: ”Valby som idrætsby”! Der mødte
13 Valbyklubber op der repræsenterede
4000 aktive. Første gang Valby lokaludvalg uddelte en idrætspris gik den til
Ajax. Det var vor formand Helge Bruus
Jensen der fik den overrakt.
Ligaholdet fik en svær start, efter 16
kampe lå holdet næstsidst med 5 point
foran Ringsted, som havde 4. Sportsprogrammet i TV2 LPS fulgte Christian
Dalmoses arbejde med liga holdet i flere
udsendelser. Udsendelsen gik tæt på,
både i omklædningsrummet, i efterevaluering af kampene og tilskuernes reaktioner.
Damerne lå med 10 kampe midt i rækken som nr. 5 med 12 point i 2. div.
pulje 3.

Eliteafdelingen startede sæsonen
2008-2009 med at lancere et nyt
logo.

D. 13. november mistede vi et af vore
ældste medlemmer, Allan Petersen. Allan
nåede den høje alder af 88 år og var med
til at danne det første junior hold i Ajax
tilbage i 1934. I de senere mange år var
han en uhyre trofast mand i kegleklubben.
Lilleputdrenge blev KM.
De mange ungdomshold var igen i Prag
i påsken. Alle boede denne gang det
samme sted, så ud over meget håndbold
var der også god lejlighed til at dyrke
fællesskabet på tværs af alder og køn.
Efter et par års pause arrangerede vi
igen håndboldskole i sommerferien for
lilleputter og puslinge. Der deltog ikke
færre end 56 spillere, de fleste fra Ajax,
men også en del fra andre klubber. Alle
havde 3 gode dage med masser af håndbold og godt socialt samvær.
Carsten Sørensen modtog KHFs lederpokal for et stort arbejde i Ajax København, især på ungdomssiden.
Der blev indført nye og fælles regler for

Ass. træner Torben Nielsen og cheftræner Christian
Dalmose
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Dameynglinge

ungdom under alle forbund under betegnelsen: Spiludvikling. Samtidig fik grupperne nye navne f.eks. U10 piger, U12
drenge, U18 piger etc.
Af nye regler kan nævnes forbud mod
mandsopdækning og forbud med udskiftning, når man ikke var i boldbesiddelse.
De største forandringer skete hos U10
gruppen med f.eks. nye boldstørrelser og
kun 6 spillere på banen ad gangen.
Vort eget stævne, H2O CUP SPORTIGAN, var så stort som aldrig før og forløb godt.
Ajax København viste sig som den bedste talentudviklingsklub på Sjælland, idet
de 4 øverste ungdomshold, U18 drenge
og piger og U16 drenge og piger, alle
kvalificerede sig til Østrækken.
U18 piger, U16 piger og U10 piger kom
i pokalfinalen, kun U16 piger vandt.
2.holdet hos U16 piger i B-finalen i pokalturneringen.
2 U14 piger, Gabriella Bruun og Louise
Egestorp, blev udtaget til træningsamling for U14 piger Øst. Julie udtaget til
U17 landsholdet. Til talenttræning blev
i alt udtaget 5 U16 piger, 2 U18 piger,

5 U16 drenge og 3 U18 drenge – igen
gjorde vi os bemærket.
3 hold, nemlig U16 piger og drenge og
U18 piger, kvalificerede sig til at deltage
i Østturneringen efter jul. Kun få klubber i landet kunne prale af, at have 3
hold med i de bedste rækker hos de ældste hold.
For ungdomsafdelingen altså en god
start på jubilæumssæsonen.

Casper U. Mortensen, ligaholdet
Foto: sportfotografi-shf.eu
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SPORTS Lørdag for aldersklassen for 1til og med 5- årige børn som startede i
år 2000, har siden været en stor succes,
med stor tilslutning - 80 - 90 børn, og
mindst lige så mange forældre.
Som udløber fra Sportslørdag har Ajax
startet et projekt op for to-sprogede
børn. Projektleder for dette er Lise-Lotte

Seitzmayer. Vi har opnået økonomisk
støtte fra Københavns Kommune og
Københavns Håndbold Forbund til dette
integrationsprojekt, hvor der skabes kontakt/samarbejde til områdets børnehaver.
Det har dog været en svær opgave, men
det er lykkedes, at opnå en god tilslutning på trods af en kort opstartsperiode.

2007
Bestyrelsen afsluttede kurset med Team
Copenhagen. Det havde været et hårdt arbejde, men det havde også givet ny lærdom
og nye måder at arbejde i klubben på.
Herrerne sluttede på en 12. plads, hvilket
betød, at man skulle ud i kval. kampe for
at blive i ligaen. Kval. Kampene faldt ikke
ud til vor fordel, og vi måtte atter engang
en tur i 1. div..
På trods af at Ajax skulle spille i 1. div.
fik man overtalt Christian Dalmose til at
træne elitegruppen. Han var bosat i Aalborg og aftalen gik bl.a. ud på at betale et
pendler transport for ham.
Årets første kamp for herreholdet var mod
Elite 3000. TV2 valgte at sende live fra
denne kamp og Ajax Heroes ville gerne
have kampen i TV. Men problemet med
at Bavnehøjhallen ikke har de faciliteter, der skal til, ønskede TV2 at vi skulle
flytte kampen. Valbyhallen var optaget på
kampdagen d. 10.02.07, så eneste mulighed var at leje sig ind på FCKs hjemmebane i Frederiksberghallen. Som Københavner klub ville vi ellers godt have spillet i en
københavnerhal der er en liga klub værdi.

Ulrik Wilbeck gav udtryk for at der min.
bør være 1.000 tilskuere til en liga kamp.
Endnu engang mener Ajax Heroes at faciliterne i Bavnehøj gør det svært at få
så mange tilskuere, men i et forsøg på
dette, lovede Ajax gratis adgang til alle
medlemmer plus pårørende til kampen
med Fredericia d. 3. marts. Desuden inviterede man også Overborgmester Ritt
Bjerregaard og kulturborgmester Martin
Gertsen, så de ved selvsyn kunne danne
sig et indtryk.
Ajax Heroes havde svære økonomiske
problemer, men en række sponsorer gav
et yderligere tilskud og ved at spillerne gik
ned i løn klarede man problemet. Men det
betød samtidig, at 2 spillere forsvandt til
en klub i Norge og 1 til FCK.
Som led i klubudviklingen blev der indkaldt
til stiftelse af en frivillig forening. Formålet
var at høste de frivilliges erfaringer fra de
forskellige afdelinger og gøre brug af dem
i et bredere aspekt.
Dette år mistede Ajax sin største spiller
gennem tiderne, Sven Aage Madsen. Han
opnåede 59 landskampe over en periode
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på ca. 20 år. Mads havde været bestyrelses medlem og co-træner sammen med
Bent ”Stump” Jakobsen for 1. holdet. Og
i rigtig mange år var han turneringsleder
i kegleklubben, hvor han også opnåede at
blive keglekonge i 1987.
Bent Carstensen (X 2) og fru Elly fejrede
krondiamantbryllup d. 15. nov.
Ajax Heroes fik ny sponsor ved DSV. DSV
ønsker at støtte de mindre til at kæmpe med
de store og mener der skulle være rigelig

Foto: sportfotografi-shf.eu

plads til to klubber i ligaen i Storkøbenhavn.
Christian Dalmose fik sat skik på 1.
holdet og de lå med 22 point efter 13
kampe lige med Fåborg. Og lokalavisen
havde givet gratis adgang til en kamp,
for at få tilskuere interessen op dermed
at give en stor støtte til spillerne.
2. holdet der spillede i 3. div. lå på en
4.plads med 11 point og 10 kampe.
Damerne mistede deres træner Tonny
Krickau, hvilket man var ret kede af men
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man fandt en anden dygtig træner, nemlig
Svend Madsen og han fik en aftale frem til
2010. I dec. fik de sat 3 point ind på kontoen ved at vinde over Team Amager og
spille uafgjort mod Virum/Sorgenfri og de
endte på en 5. plads.
Carsten Sørensen fik Ajax-pokalen.
København havde fået ny kulturborgmester, Pia Allerslev, der bl.a. var tilskuer til
sejren over Helsingør. Hun gav tilsagn
om fokus på behovet for at forbedre lokaliteterne i Bavnehøjhallen.

Ungdomsholdene var i Prag i påsken. Alle
hold undtagen lilleputter deltog. Det var et
kæmpe arrangement, som forløb fint og
alle deltagere fik en stor oplevelse. Lilleputterne var i Herning.
Lilleputdrenge og HJ var i pokalfinalen –
begge tabte.
I forbundets talenttræning deltog 4 U16
piger, 1 U16 herre og 2 U18 herre. Vi
viste os derfor igen som en god talentudviklingsklub.

2006
Overborgmesteren gav udtryk for at
idrætsfaciliteterne skal forbedres i København, og hun ville prøve at finde pengene
til dette.
Den islandske stregspiller Gisli Kristiajansson havde en mundtlig aftale med Ajax,
men ville gerne skifte til Ringsted, Det
kom bag på Ringsted at vi krævede en
overgangssum.
Den professionelle afdeling havde valgt at
give afdelingen et nyt image og kaldte sig
nu Ajax Heroes.
Med to kampe igen lå Ajax Heroes 3. sidst
med 14 point og havde brug for 2 point
mere for at redde sig fri af nedrykning og
det gjorde man.
Damerne klarede sig nogenlunde fint og
blev nr. 3, så det blev ikke til oprykning.
For at få gang i en fanklub og for at skaffe flere penge, iværksatte man fantrøjer,
hvor sponsorer kunne anvende trøjerne

som medie for 5000 kr. Det var et samarbejde med H2O.
Cheftræner Christian Leth-Nissen gav
udtryk for en vis optimisme før den nye
sæson, hvor der var købt nye spillere ind,
5 stk., man så i øjnene at det ville tage lidt
tid, inden de var indspillet. Målsætningen
var 8–10 plads i ligaen.
For at understøtte den fysiske form, fik
man et arrangement med tidens største
bokser Johnny Bredahl, der hurtigt så, at
han kunne sætte ind på rytme og koordination. En af de spillere vi finder på 1.
holdet dette år er stortalentet Jacob Bagersted, en rigtig Ajax gut, der startede i
Ajax som 9 årig.
På kontoret sidder Tom Jensen og styrer
dagligdagen i Ajax, hvor der nu er ca. 900
medlemmer og 100 ledere og trænere, så
der var nok at se til.
Idræt efter skoletid var et projekt der blev
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koordineret af Ajax. Samarbejdet kom i
stand mellem Københavns Idrætsanlæg,
Københavns Kommune, DHF, DIF og 13
lokale skoler. Formålet var at få gjort alle
6–14 årige interesseret i en eller anden
form for sport. Og Ajax dirigerede f. eks.
en bordtennisinteresseret hen til en bordtennisklub etc.
Claus Rydberg modtog Ajax-pokalen.
Klubhuset fik en tiltrængt løft takket være
Claus Rydberg og Christina Bjørn der stod
i spidsen for en flot renovering.
I efteråret indgik Ajax København et
samarbejde med Team Copenhagen, der
gav os et tilskud bl.a. på grund af vores
store elite- og talentarbejde. Bestyrelsen
og sportsligt udvalg deltog i en kursusrække i efteråret 2006 og foråret 2007
med Team Copenhagen og firmaet SportHouse. I alt var der 10 fællesmøder med
andre foreninger, der fik støtte, udover
diverse udvalgsmøder og gruppemøder i
klubben. Af emner kan nævnes klubbens
talent- og elitepolitik og –strategi, diverse

analyser af klubbens opbygning og måden
at fungere på og meget andet. På et møde
i efteråret, hvor ca. 30 af klubbens medlemmer deltog, blev der efter lang snak og
diskussion fundet de værdier, som klubben skulle leve efter. Det var glæde, engagement, respekt, struktur og udvikling.
Puslingepiger blev KM.

2005
Herrerne lagde ud d.16. jan. mod Lyngby
HK. Vi var efter den kamp fortsat i front i
1. div. med 5 point og med en meget flot
målscorer. Derefter satte vi point til mod
Vrold–Skanderborg og grundet to udsatte
kampe, halede konkurrenterne ind og var
kun 1 point bagefter.
I provinsen satsede man endnu kraftigere bl.a. i Århus og Aalborg og ved

sammenlægningen af Svendborg TGI
og GOG.
Ajax København mødte herefter NNFH
Lemvig i Bavnehøj, og det blev en sikker sejr til os på 32–26. Så var der en
udekamp mod Elite 3000, dem slog vi
29–22. Her blev den store spiller målmand Emil Jacobsen. Der var hermed
lagt op til en herre dyst mellem rækkens
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nr. 1 og 2 henholdsvis Ajax og HF Mors.
Vi fik sat tingene på plads og vandt en
sikker sejr på 32–25. Her var kampens
store spiller Anton Jensen, der ikke havde været med i den forudgående kamp.
Vi fortsatte med at vinde også de næste to
kampe og endte med at vinde 1. div. og
rykkede direkte op i håndboldligaen efter
1 sæson i 1. div.
Damerne tog nu en rutschetur, idet de blev
næstsidst og måtte gå den tunge gang ned
i 2. div.
Tonny Petersen fik Ajax-pokalen.
Bavnehøj lagde igen hal til liga opgør,
men foruden at se håndbold, var der nu
lagt op til en total oplevelse Ajax havde
fået sin egen slagsang og sammen med
cheerleders ”Gudinderne”, discodanse-

re, hip-hop dansere og sangere blev der
budt op til fest inden håndbolden gik i
gang.
Efter en nogenlunde lige kamp måtte vi
bøje os for GOG/Svendborg og tabte
29–26.
I pokalsemifinalen mod Bjerringbro-Silkeborg gav vi dem kamp til stregen. Thomas
Bruun scorede til 28–28 i sidste sekund
og man skulle ud i omspil, kampen endte
imidlertid med en sejr til Bjerringbro-Silkeborg på 33–31.
Ca. halvvejs med 12/13 kampe spillet lå
vi på en 11. plads med 8 point.
D. 1. nov. fejrede Morten Petersen (X 6)
sin 75. års fødselsdag.
HJ var til DM og blev nr. 4.

2004
I DIF bladet var der en artikel om ”Håndboldklub i offensiven”. Det var udviklingskonsulent Tommy Kristoffersen der
udtalte sig . Han gav udtryk for, at man
ikke kunne vedblive med bare at tænke
håndbold, men at man skulle tænke motion og familieidræt for at skaffe et så
stort grundlag som muligt for klubben.
Det ville give bedre økonomisk mulighed
for prof. administration og flere indtægter i cafeteriet. Ulemperne var at det nok
blev sværere at skaffe frivillige hjælpere
til de mange gøremål. Konkurrencen

Idrætsefterskolen
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var blevet hård for at skaffe talenter til
håndbolden, som stadig skulle være kerneproduktet.
Herreholdet sluttede på en skuffende
13. plads og måtte en tur ned i 1. div..
Damerne klarede sig bedre i 1. div. Øst
ved at blive nr. 4.
Vi blev 70 år d. 2. maj 2004 og som
man altid har gjort i Ajax, så markerede vi også denne dag på festlig vis ved
at afholde en reception i klubhuset på
selve dagen. Bestyrelsen havde sat et
program sammen, der bestod i, at der
foruden brunch også var orientering om
nutid og fremtid ved Mogens Vad, Ajax
Elite A/S – Klaus Hansen, Ajax København og Ole Christensen, Ajax Erhverv.
Det var selvklart at der var et hav af

Ajax’ damehold

medlemmer der mødte op men pressen
var også indkaldt. Man benyttede lejligheden til at resumerer de seneste 10 år
i Ajax historie op og kommenterede fusionen med KI og man gennemgik de
mange projekter Ajax stod for:
•
•
•
•
•
•
•

Børn, Trivsel & Helhed.
Idrætsvuggestue.
Idrætsefterskole.
Samarbejde med Ishøj Gymnasium.
Cafeteriadrift.
Børnehåndbold for 1–5 årige.
Motionshåndbold for forældre.

Man benyttede samtidig lejligheden til at
fejre sin eneste tilbageværende stifter
Egon Rasmussen, der rundede de 90 år
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nogle måneder senere. ( Egon blev igen
fejret d. 9. august )
Vejret var med os den dag. Alle talerne
kunne holdes udenfor i den dejlige natur
vort klubhus er omgivet af.
Ajax-pokalen blev givet til Solveig Pedersen for hendes store arbejde med
Ungdommen og Damerne.
HJ vandt Østturneringen og blev nr. 4
ved DM. Puslingedrenge blev KM. Puslingepiger vandt KM og blev nr. 2 ved
uofficiel DM med Anika Klein, Laura
Vorborg og Simone Toftdahl på holdet.
I pokalfinalerne var puslingepiger, som
vandt og DY, som tabte.

Puslingedrengene

Danmarks første Idræts vuggestue.
Ved Torben Krogh Johansen,
Bestyrelsesmedlem i Ajax.
Danmarks første Idræts vuggestue er
beliggende på Ajax grunden ved siden
af Ajax København håndbolds klubhus.
Københavns Kommune henvendte sig til
Ajax i 2003 for at høre om man høre
om man stadigvæk var interesseret i at
lave en institution på klubhusets grund.
Det var vi selvfølgelig. Derfor startede et
større planlægningsarbejde med Tommy
Kristoffersen og Torben Krogh Johansen som Ajax’ repræsentanter.

Indgangspartiet til vuggestuen Mini-Ajax med Ajax’
klubhus i baggrunden.
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I de første måneder af byggefasen kom
bygningerne i moduler på store blokvogne og blev placeret på fundamentet, der
var bygget på Ajax grunden, med stor
hensynstagen til de fredede bøgetræer
■
på grunden.
■
Ved Dorte Thomsen Larsen,
leder af Mini-Ajax
Ved Idrætsinstitution forstod jeg et
miljø, hvor der er plads til bevægelse.
Jeg så ikke for mig en institution med
elitehold og hård træning hvor konkurrencemomentet var en del af konceptet.
Jeg ønskede at opbygge en institution
hvor der var en tydelig rød tråd, som
gennemsyrede og virkede som pejlepind
for udviklingen af institutionen og som
også virkede som styringsredskab for de
nyansatte medarbejdere.
I starten hed vi Ajax’ børneinstitution,
som var et hurtigt kaldenavn. Vi skulle

finde et navn som passede til institutionen. Jeg bad alle jeg kendte om at komme med gode idéer. Navnet blev MiniAjax – børn i bevægelse.
Medarbejderne blev ansat 1. maj 2004
og de første 14 dage blev de undervist i
Ajax’ lokaler ved Bavnehøj hallen, hvor
vi fik lavet en del af det faglige fundament til at kunne åbne en institution.
Huset var på grunden midt i maj, og vi
åbnede 1. juni 2004.
Siden vi åbnede Mini-Ajax har vi haft
adgang til Bavnehøj hallen to gange en
time om ugen i formiddagstimerne, hvor
to grupper af hver 10 børn ugentlig har
været i Bavnehøj hallen og træne deres
motorik. Børnene har været på halhold
enten efterår eller forår i et samlet forløb
over 4 måned, til stor glæde for børn,
forældre og medarbejdere.
Gennem det sidste år har alle medarbejdere været igennem et uddannelsesforløb udviklet af DIF og Peter Sabroe
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Seminariet, og hermed fået indført teoretisk og praktisk forståelse af pædagogisk idræt. Vi er herved i november
2008 blevet certificeret som Idrætsvuggestue, med et fint certifikat.
Vores viden og erfaring bringer vi gerne

videre og vi har fra start haft månedlige besøgsdage for interesserede samarbejdspartnere. Vi har ofte gæster fra
Norge, Sverige, Island, Jylland og Fyn
som er nysgerrige efter at se, hvordan
■
■
vi gør og høre om konceptet.

Københavns Idrætsefterskole.
Ved forstander Jan Barslev

En ide fødes.
I efteråret 2001 blev ideen til Københavns Idrætsefterskole født. Repræsentanter fra Ajax, Boldklubben Fremad
Valby og Boldklubben Frem var samlet
for at udveksle ideer til udviklingen af
Valby Idrætspark. Hurtigt blev de enige
om, at en idrætsefterskole ville være perfekt som løftestang for udviklingen i den
”gamle idrætspark”. Ajax var rigt repræsenteret i udviklingsarbejdet. Klaus Hansen, Kurt Børgesen og Jan Barslev arbejdede i fællesskab med Steen B. Hansen
fra Fremad Valby og Jim Voss fra Frem
på at realiserer planerne.

Ajax’ klubhus kom til at stå centralt i
genrejsningen af skoleprojektet. Det var
nemlig her bestyrelsen i august 2003
mødtes til morgenmøder under Klaus
Hansens Youth Hostel vagter for at aftale hvad der kunne gøres. Det blev aftalt at sadle om med ny arkitekt og nyt
budget på byggeriet. I løbet af ganske få
dage var en ny skole på tegnebrættet.
Forhandlinger med entreprenøren, byggesagsbehandling og en hurtigt sagsbehandling fra kommunen resulterede i en
BR beslutning i efteråret 2003.

Borgerrepræsentationen så velvilligt på
planerne og både placering og finansiering så ud til at gå op i en højere enhed.
I sommeren 2003 var projektet dog tæt
på at kuldsejle, da undervisningsminister
Ulla Tørnes, foreslog at man fjernede
10. Klasse. Herved blev der sået tvivl om
skolens bæredygtighed, og det var ikke
muligt at få finansieret byggeriet.
Idrætsefterskolens (KIES) boliger
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Københavns Idrætsefterskole slog dørene op for eleverne søndag d. 8. august
2004. 72 elever startede på den turbulente 1. årgang, med hjælp fra Fremad
Valby og Bevægelseshuset lykkedes det
at få dagligdagen til at fungere, trods problemer med færdiggørelse af bl.a. køkkenet. På det første elevhold var mange
Ajax spillere, både nogen som altid havde
spillet i klubben og tilflyttere. Mick Schubert og Chris Rasmussen spillede på det
HJ hold, som kvalificerede sig til DM, og
DJ holdet havde en lang række af Ajax
spillere.
Ajax har brug for en efterskole.
Igennem de sidste 10-15 år har håndboldklubberne i det østlige Danmark manglet
et tilbud hvor spillerne kan kombinere
skole og håndbold. Derfor er spillerne
i en jævn strøm flyttet vestpå. Der var
brug for et tilbud som kunne konkurrerer
med ikke mindst Oure Idrætsefterskole
og Viborg Sports College.
Strategien for Ajax København er tydelig, vi har et skoletilbud for spillere, som
ønsker at blive i klubben, samtidig har vi
mulighed for at tilbyde spillere fra provinsen elitehåndbold i København kombineret med et efterskoleophold.
Dette er i høj grad lykkedes og både HJ
og DJ har igennem de sidste 4 år haft et
meget synligt samarbejde med skolen.
For Københavns Idrætsefterskole er elitetilbuddet fra Ajax København en vigtig
del af skoleproduktet og når samarbejdet
med trænerne og klubben fungerer, så
fungerer hverdagen også for de mange
håndboldelever som spiller i klubben.
Nutid og fremtid
I 2008 kunne vi udvide skolen med 40
elevpladser til i alt 112, heraf er ca. halv-

Et view gennem passagen mellem bygningerne på
KIES

delen fodboldspillere og den anden halvdel håndboldspillere. Udvidelsen blev en
realitet efter en lang proces med politisk
behandling. Men d. 10. August kunne
eleverne starte i nye lokaler og d. 22. oktober 2008 indviede Ritt Bjerregaard officielt ”Det ny KIES”, en moderne Idrætsefterskole – med optimale muligheder for
sportsudøvere der ønsker at udvikle sit
talent til en idrætskarriere.
KIES har allerede udviklet et fantastisk samarbejde med klubberne i Valby
Idrætspark. Eleverne bruger Fremad Valbys Bevægelseshus til fysisk træning, og
KIES har også undervisning der. Fremad
Valby og Frem bruger skolen til kurser
og fysisk træning. Dette samarbejde er
værdifuldt for skolen og det er KIES indtryk at de sætter pris på skolen som aktiv
medspiller.
Fremtiden er fuld af udfordringer og faciliteterne, lærerne og trænerne skal følge
med, og derfor vil skolen til stadighed
være under udvikling – kun fremtiden
vil vise hvor vi ender, men målet vil altid være at skabe de optimale forhold for
håndboldspillerne.
■
■
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2003
Efter den turbulente tid i Farum Kommune, kunne Ajax-Farum ikke skaffe de
økonomiske midler der skulle til for at
køre 4 professionelle hold. Derfor valgte
de Ajaxledere, der havde ansvaret i konstellationen i Farum at trække sig ud af
samarbejdet og flytte eliteholdene tilbage til København. Denne beslutning blev
taget d. 15. jan.
Klaus Hansen skrev i Ajax-bladet, at det
under ingen omstændigheder måtte gå
ud over de aktiviteter og målsætninger
man havde stillet sig for øje i Ajax København.
Herrerne havde en blandet sæson. De
blev nr. 10 og opnåede 19 point, og reddede livet i ligaen ved at slå Fredericia i
sidste kamp med 28–25. For at vende
alle til, at Ajax var tilbage i København
fra næste sæson, blev den sidste kamp
spillet Bavnehøjhallen. Da der var 3 sek.
tilbage af kampen bragede det gamle
nummer: ”The boys are bach in town”
ud af højttalerne.
Træner Oliver Jensen trak sig som træner da Ajax København ikke kunne få
budgetterne på plads, så man kunne
sikre sig Olivers underskrift igen.. Til de
sidste kampe var det Søren Bach, der
stod for holdet, i de sidste afgørende
kampe med assistence fra Leif Mikkelsen.
Damerne blev nr. 6 i 1. div. Øst med 16
point.
Københavns Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen sendte et brev hvori han
ønskede Ajax velkommen tilbage i København og med navnet Ajax København og lovede klubben gode forhold
både til sit ungdoms-, bredde- samt elitearbejde.

Og Ajax København fik en ny hovedsponsor ved Energi E2
Ajax-pokalen gik dette år til Annette
Grønmann Larsen for sit utrættelige arbejde for klubben.
For damernes vedkomne var man ikke
så ked af at skulle tilbage til Bavnehøj,
da man næsten havde spillet alle hjemme kampe for meget få tilskuere i en
meget stor hal. 1. damer opnåede en 6.
plads i 1. div. øst. Træner Birthe Hansson stoppede som træner og vendte
tilbage til Sverige. Grundet økonomien
blev der kun råd til et damehold, resten
måtte spille som amatører.
Til den nye sæson fik man ansat Kim
Keller som træner for herrerne. Han
kom lige direkte som spiller i Bilbao.
Herreholdet lagde flot fra start og indtog
1. pladsen i 1. div. efter 4 kampe at have
fået 5 point.
Damerne lagde ud med et nederlag til
Sønderjyske 32–20
For at skaffe så mange penge som muligt tilbød Ajax at man for 5.000 kr.
kunne blive sponsor. For dette beløb
kunne man få 2 fribilletter til alle hjem-

Ungdomstrænerne
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Ungdomsafdelingens fest i Bavnehøjhallen

mekampe samt promotion materiale til
sin forretning etc.
En anden aktivitet var Ajax Touren, der
blev afholdt på festpladsen ved Fisketorvet. Her stillede kendte københavnere
op samt Ajax spillere. Så skulle sponsorer tilbyde 50 kr. for hver kørt km. Det
foregik på cykelruller. Men max. beløbet
var 2000 kr.
Projektet Idrætsefterskolen i Valby
Idrætspark blev godkendt. Klubberne
bag projektet var foruden Ajax, Fremad
Valby og BK Frem. Skolen kunne rumme ca. 120 elever, der kunne tage 9. og
10. klasse.
Et andet samarbejde der så dagens lys
var en sportsklasse på Teknisk Gymna-

sium Ishøj. Her kunne eleverne tage en
studentereksamen samtidig med, at man
kunne træne i fodbold hos Brøndby IF
og håndbold i Ajax København.
Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen
inviterede Ajax København til pandekager, grundet at Ajax havde vendt næsen
hjem til København
Lilleputpiger vandt KM.
Puslingepiger vandt SHFs pokalturnering med bl.a. Laura Vorborg og Simone
Toftdahl på holdet.
I pokalfinalerne vandt pigerne og HJ,
mens puslingedrenge og DY tabte. DY
og HY havde en god tur til Tyrkiet i
sommerferien.
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2002
I februar blev det nødvendigt for AjaxFarum at rundsende en pressemeddelelse, vedrørende SKANSKA, Farum
Kommune og Ajax-Farum. Der havde
været megen presse på forholdene i Farum Kommune og sporten, herunder at
SKANSKA skulle have betalt et større
beløb tilbage til kommunen. I pressemeddelelsen fastslog Ajax-Farum at de havde
en sponsor kontrakt med SKANSKA og
at begge parter ville leve op til den indgåede aftale.
Det blev et kort ophold for Joachim
Boldsen. Han fik et kanon tilbud fra
Flensburg Handewitt han ikke kunne
modstå og afbrød samarbejdet med AjaxFarum. Cheftræner Oliver Jensen, der
havde taget over efter Jan Barslev i efteråret, var ret ked af dette men mente at
man nok skulle klare sig uden.
På et ekstraordinært GF i Ajax/Farum
A/S blev bestyrelsen ændret. For Ajax
København indvalgtes Henrik Fugmann
og Per Rintza, Jørgen Frandsen udtrådte. På et senere bestyrelsesmøde overtog

Per Rintza formandsposten fra Chr. Kruse Madsen. Den ledige bestyrelses post
gik så til Klaus Hansen Ajax København.
Også den adm. direktør blev skiftet ud
Ole Christensen fik jobbet efter Morten
Petersen. Ole havde været formand for
Ajax-Farums erhvervsklub lige fra begyndelsen.
Fra et ekstra bestyrelsesmøde i november om værdigrundlag, målsætninger
og handlingsplaner kom der en Lalandia weekend for trænere og ledere ud af
dette. Det blev til en knaldhamrende god
træner/leder tur for både senior og ungdomsafdelingens mandskaber for Ajax
København. Ud over det faglige indhold
var det også en god tur socialt.
Man satte også en ny arbejdsstruktur
op, hvor man adskilte de sportslige og
økonomiske opgaver bl.a. for at få fuld
udbytte af den ansatte konsulent Tommy
Kristoffersen.
Tommy/Ajax København fik kontor i
Bavnehøjhallen. Formand Klaus Hansen berettede om problemstillingen om
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etablering af idrætsefterskole. En sådan
skole må ikke etableres på lejet jord (Københavns Kommune) men skal være ejet.
Københavns Kommune var positive om
et lejemål over 30 år. Så nu skulle man
videre til undervisningsministeriet (der
havde lige været valg).
Youth Hostel i klubhuset fortsatte denne
sommer. Det krævede også en hel del
arbejdskraft. Nogle var værtspar, nogle
gjorde rent andre delte information ud på
hovedbanegården, når de store indrejse
tog kom. Det gav klubhuset en god økonomi.
Vi måtte notere os et smerteligt dødsfald
da vi mistede Valter Hageman, han blev
69 år. Valter kom til Ajax fra Viben som
træner for 1. holdet i 69. Han blev senere oldboys spiller. Efter trænergerningen
deltog han i
A-gruppeudvalg, og har bygget klubhus.
Han var en utrættelig mand for Ajax i
mange år. Han modtog Ajax pokalen i
1978.
Christina Fogtmann modtog Ajaxpokalen. Det var et meget populært valg konstaterede bestyrelsen, da taget var ved at
lette da, pokalen blev overrakt.
3 klubber i København, Ajax Kbh., Falcon Basket og fodboldklubben Vanløse
Idræts Forening fik med støtte fra Kulturministeriet stillet en konsulent, Lone
Møller, til rådighed for at værdiudvikle
klubberne. I Ajax København valgte man
at fokuserer på seniorafdelingen.
Bent Hansen rundede de 50 år d. 30.
okt., Bent har været en utættelig træner
med mange arbejdsopgaver i Ajax.
Vort største sportslige navn gennem tiderne Sven Aage Madsen (Mads) kunne
fejre diamantbryllup med Inger d. 26.

sept. Klubbens 2. formand Bent Carstensen (Carsten) fejrede ligeledes diamantbryllup d. 15. nov. Med sin Elly.
Ajax Farum opfyldte sine mål for sæsonen. Herrerne endte på en 10. plads med
23 point samme antal som nr. 8.
Rune Ohm fik debut på landsholdet med
Polen, Daniel Svensson deltog på ungdomslandsholdet.
Damerne besejrede Åbenrå i den sidste
kamp i grundspillet med hele 10 mål og
det var på udebane. Det resulterede i en
2. plads og dermed kvalifikation til kval.
turneringen. Først vandt damerne over
Aalborg HS både ude og hjemme 35–13
og 29–25. Derefter skulle der kæmpes
mod ligaens nr. 9 FIF. Det blev en for
stor overmagt trods nogle meget flotte
kampe.
Camilla Thomsen fik debut på landsholdet mod Sverige.
Nu kårede man også årets spillere. Det
blev Daniel Svensson og Camilla Thomsen.
I Farum spillede damerne en kamp mod
det kinesiske landshold. Det blev en sejr
til kineserne på 27–20.
2. herrerne fik en invitation til at besøge
Canada. I løbet af 10 dage fik man spillet mange kampe mod bl.a. Canadas Ulandshold. Holdet vandt turneringen. De
nåede at besøge Time Square i N.Y. det
var en fantastisk oplevelse for alle deltagerne.
Lilleputdrenge vandt KM.
Vi fortsatte med stævne for de små, men
stoppede stævnet for de store. For sidste
gang var vi i Unneruplejren.
3 hold var i pokalfinalen: Lilleputpiger
vandt og puslingepiger og HJ tabte.
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Projekter i Ajax København gennem det sidste årti.
Ved Torben Krogh Johansen, Bestyrelsesmedlem i Ajax.
Sidst i ’90erne blev der ansat en udviklingskonsulent, Tommy Kristoffersen, i
Ajax København.
I de følgende år blev der sat en række
projekter i gang i og omkring Bavnehøj
Idrætsanlæg. Et af de første projekter,
var sportslørdag, hvor man fik midler fra
folkeoplysningsudvalgets udviklingsmidler til at starte projektet ”sportslørdag”.
Sportslørdag blev så stor en succes, at
det stadig afholdes hver lørdag formiddag i hallen, hvor ca. 100 børn mellem
1-5 år og deres forældre er aktive med
en masse leg og bevægelse.
I 2002 efter et års planlægning af klubbens udviklingskonsulent Tommy Kristoffersen og Torben Krogh Johansen

og adskillige møder med Børne- og Uddannelsesforvaltningen, blev projektet
”Børn, Trivsel og Helhed” startet op i
september 2002. Projektets formål var
at give de lokale skolers elever i indskolingen (0. kl.–3. kl) på Vesterbro, i Kongens Enghave og i Valby, et godt tilbud
om at komme til Ajax i Bavnehøjhallen i
løbet af skoledagen og deltage i et både
kvalitativ og kvantitativt godt samtænkningstilbud, hvor skoleeleverne modtog
motorisk træning, drible- og samarbejdsøvelser. Projektet fortsatte frem til
juni 2008, hvor der har været mellem
300 og 600 børn hvert år. Projektet blev
støttet af Københavns Kommune, DIF,
KHF samt brugerbetaling fra de deltagende skoler.
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I efteråret 2003 blev et nyt projekt planlagt og man søgte i november Kulturministeriets pulje ”Børn og unge i bevægelse” om midler til at lave projektet
”Idræt efter Skoletid”. I februar 2004
fik man bevilliget ca. 2 millioner kroner
til at iværksætte ”Idræt efter skoletid”,
hvor alle deltagende Fritidshjem, SFO’er
og Fritidsklubber introducerede fritidsaktiviteter i Kongens Enghave, Valby
og på Vesterbro. ”Idræt efter skoletid”
startede i skoleåret 04/05 og fortsatte
til og med 06/07, hvor der deltog ca. 25
fritidsinstitutioner. Ligeledes blev ca. 20
forskellige aktiviteter og foreninger præsenteret på Bavnehøj Idrætsanlæg og
rundt omkring i lokalområdets skolesale
og andre egnede lokaler. Børnene blev
præsenteret for en række forskellige
idrætsgrene så som håndbold, fodbold,
basketball, kidsvolley, golf, mavedans,
square dance, fægtning, stage fight,

akrobatik og så videre. Gennem årene
har ”Idræt efter skoletid” været en aktiv
del af hverdagen for ca. 2000 børn.
Desværre var det ikke muligt at føre
begge projekter videre, da Københavns
Kommune i disse år havde nok at bruge
■
pengene til.
■

34

2001
Der blev lagt mange kræfter i Ajax København, især på ungdomssiden for måske at kompensere for at 1. holdskampene nu blev spillet i Farum. Man fik
fremstillet en aktivitetskalender, så alle
havde mulighed for at planlægge sin tid
(hvornår der skulle afsættes tid til Ajax).
Man fik gang i samarbejdet med skolerne
ved bl.a. at være gæste instruktører. Vise
hvordan bold og leg gik op i en enhed.
Vise hvordan en gymnastiksal kunne
bruges når, man ikke var i besiddelse af
en sportshal etc.
Børnene væltede ind i Bavnehøjhallen
ved Sportslørdagen. Der var ca. 60 børn
hver gang. AUV var begyndt at sygne lidt
hen men kasserer Lars Westergård opfordrede i gode vendinger til, at der skulle
tages fat igen. Man fik derved 4 nye ind i
bestyrelsen og ingen forlod den.
For at synliggøre ovebygningen i Farum
for ungdomspillerne i Ajax København,
arrangerede man, at 1. holdsspillerne
Joachim Boldsen og Janne Kolding. trænede ungdomsspillerene. Det var noget
de kunne lide.
Der var ny medlemsrekord med en fremgang på hele 65 %. Det var en fantastisk
indsats der blev gjort.
Det var også året hvor man gennemførte
etableringen af Youth Hostel ved klubhus
og anneks.
Boldklubben Frem, Fremad Valby og
Ajax København afleverede d. 30. august
en ansøgning til Undervisningsministeriet om etablering af en idrætsefterskole
med placering i Valby Idrætspark med
klassetrin for 9. og 10 skoleår.
Ajax-Farum blev danske U-mestre. Der
blev afholdt et finale stævne på Fyn af
U-21 hold og da vort 1. hold for det meste bestod af unge spillere under 21 år,

behøvede vi blot at knytte et par ynglingespillere til holdet. Holdet gik glat igennem hele turneringen med lutre sejre.
Ajax-Farum klarede sig også godt igennem hele turneringen og herrerne blev
nr. 1 i 1. div. Øst og var klar til oprykning
efter første sæson i den nye overbygning.
Men man var klar over, at der skulle lidt
forstærkning til for at klare sig i ligaen.
Først fik man en kontrakt med landsholdets anfører Joachim Boldsen og derefter med Jan E. Jørgensen, der lige havde
afsluttet 9 år i Flensburg Handewitt. Direktør Morten Petersen gav udtryk for
en god portion optimisme op til den nye
sæson.
I den nye turnering lagde man fint ud ved
at opnå 12 point efter 11 kampe.
Damerne med den nye træner fra Lund,
Birthe Hansson, kunne desværre kun
opnå en 6. plads. Planen for den nye
sæson var at blive blandt de 3 første, og
dermed med i kampen om oprykning til
ligaen. Talentmassen skulle bære grundlaget og et par profiler skulle findes.
I den nye turnering lagde vi meget fint
ud med at vinde de første 3 kampe. Det
blev til en 2. plads efter første halvdel af
turneringen.
D. 16. december døde Alf Grønmann
Larsen, Alf startede sin håndboldkarriere
i H 37. Her var han formand i mange år,
men efter fusion med Vester Borgerdyd
og KH meldte han sig til disposition hos
Ajax. Her blev han bestyrelses- medlem,
og som pensionist oprettede han et Ajax
kontor. I to perioder var han i KHFs bestyrelse.
Puslingepiger blev KM.
Afslutningsfesten var lagt i Bavnehøjhallen med alle afdelinger og forældre og
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pårørende, omkring 400 personer. Det
blev meget vellykket, og en ny tradition
blev hermed påbegyndt.
Ikke færre end 4 hold nåede pokalfinalerne: Lilleputpiger, lilleputdrenge, drenge og HJ. Kun drengene vandt.

4 hold var i Wittingen i sommerferien,
HJ var til Youth-cup i Luxemborg. Der
blev igen arrangeret Elite-cup for de store
og Exit-cup for de små.
Tommy blev fuldtidsansat som udviklingskonsulent.

2000
Begge vore divisionshold opnåede så
gode placeringer i 1. div.( herrerne blev
nr. 3 og damerne nr.2 ), at man skulle
ud i oprykningskampe. Men desværre
missede begge hold denne chance for
oprykning til håndboldligaen.
Der var mange artikler i medlemsbladet,

om de meget ringe forhold vi havde i
Bavnehøj/København når det gjaldt elitehåndbold på topplan med anskaffelse
af sponsorer, pressetjeneste, faciliteter
til disse etc. Eliteudvalgsformand Henrik Fugmann slog fast, at det var ikke
længere nok at tro, at hvis man havde

Eliteformand Henrik Fugmann fra Ajax/Farum, Direktør Peter Warming fra Skanska og Morten Petersen
ved underskrivelsen af sponsoraftalen med Skanska
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en rigtig god ungdomsafdeling at det så
automatisk gav spillere til 1. holdet der
kunne klare sig med de bedste. Bestyrelsen var begyndt at tænke i helt andre
baner. Derfor blev der drøftet tre mulige
scenarier: ”1: Et tilbageskridt til ikke
længere at satse på eliten, 2: En fusion
med FIF, 3: En fusion med Farum”.
Og så mandag d. 28. feb. kom så offentliggørelsen, at Ajax København indgik
et samarbejde med Farum Håndboldklub. Et samarbejde der omfattede 1. og
2. hold for både damer og herrer. Hjemmebane blev den nye Farum hal. Der
blev dannet et aktieselskab under navnet
Ajax/Farum Håndbold A/S, som skulle
varetage de økonomiske forpligtelser i
holdfællesskabet. Aktieselskabet var ejet
af de to moderklubber, som uændret
kunne fortsætte deres arbejde inden for
ungdoms- og breddehåndbold med base
i henholdsvis Farum og København.
Farumhallen var en drøm af en hal. Der
var 3 træningsbaner, der kunne omdannes til 1 opvisningsbane med plads til
ca. 3000 tilskuer. Der var sponsorlounge med navn efter Morten Petersen, et

smart moderne cafeteria. Der var simpelthen alt hvad hjertet kunne begære.
Årets generalforsamling havde i sagens
natur samlet flere medlemmer end normalt. Der var udsendt en meget fyldestgørende beretning forud for GF. I
tilknytning hertil supplerede formand
Janne Rothberg med de nyeste facts. En
paragraf ændring blev vedtaget om at
Ajax København skulle supplere Ajax/
Farum med 3 bestyrelses poster. Bestyrelsen høstede megen ros for sin beretning.
Der var valg til bestyrelsen og det blev:
Janne Rothberg der overdrog formandsposten til Klaus Hansen. Helge Bruus
og Henrik Brandt var ikke på valg. Ny
formand for herrerne blev Lasse Rydberg. Helle Vorborg blev genvalgt for
damerne. Nyt bestyrelses medlem blev
Mette Willadsen. Bestyrelsen skulle senere finde endnu et bestyrelses medlem.
Jannie Rekeweg og Lone Frydensberg
blev genvalgt for klubhuset.
På en stiftende GF for Ajax/Farum blev
selskabets første bestyrelse valg: Claus
Fick og Gitte Melchiorsen fra Farum
Håndbold Forening, Carsten Petersen
fra Farum Boldklub, Henrik Fugmann,
Jørgen Frandsen og Susanne Møller
Andersen fra Ajax København. På det
første bestyrelsesmøde blev advokat
Chr. Kruse Madsen valgt som selskabets
første formand og Henrik Fugmann som
næstformand. Morten Petersen blev udpeget som selskabets adm. direktør.
Ajax/Farum tegnede derefter en treårig
hoved sponsorkontrakt med SKANSKA
DANMARK.
Den 15. oktober blev hallen indviet ved
2 kampe. De to 1. div. Ajax-hold mod
den nye sammenslutning af Tarup/Stjernen. I pausen havde man fået sølvholdet
fra 1967 til at stille op mod et hold der
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bl.a. havde borgmesteren Peter Brixtofte på. Fra sølvholdet havde man fået
samlet næsten hele holdet med Jørgen
Vods-gaard, Erik Holst, Kaj Jørgensen,
Gunnar Jürgens, Arne Andersen, Søren
Jensen, Bent Jørgensen, Verner Gaard,
Ivan Christiansen og Morten Petersen.
Kampen blev 6–6.
Hos damerne havde vi en rutineret spillertrup, der havde gjort det virkeligt godt, de
forblev i 1. div.. Til den kommende sæson
ønskede man lidt forstærkninger med liga
erfaring. Ny cheftræner blev Jan Bromer
og hjælpetræner Thomas Pedersen.
Herrerne havde en meget ung og talentfuld trup, der i sæsonens løb havde tabt
nogle dumme point. Derfor skulle man
også her have et par nye dygtige spillere
der kunne sikre os en plads i håndboldligaen. Træner Jan Barslev fortsatte, men
med ny hjælpetræner, Christian LethNissen og i de nye rammer, var man sikker på at det ville trække nye talenter til.
Der blev lagt et kæmpearbejde i at få
integrationen kørt ind med Farum med
masser af møder i Farum og i Bavnehøj. Farum havde arrangeret en række
foredrag, herunder hvor Morten Petersen talte om tiden før professionalisme
og Henrik Fugmann om den daværende
nutid om at benytte damelandsholdets
succes.
Som man kunne forstå, var der mange
synspunkter i Ajax i forbindelse med at
flytte eliten til Farum. Det medførte artikler fra Morten, der som formand ønskede at få Ajax til at fremstå som en
klub med bredde, elite og ungdom. Alle
på et højt niveau og at man fik mulighederne i Farum, hvor der var de helt ideelle forhold af faciliteter og sponsorer.
Og Morten slog fast at det var Ajax’ bestyrelse, der ønskede dette samarbejde
med Farum.

Annekset til klubhuset var blevet renoveret efter en brand, så der igen var sengepladser at leje ud.
Da Farum Hallen først var klar d. 15 oktober, startede holdene ud med udekampe Den første herrekamp blev vundet
over HIK og resten af 1. halvdel forløb
fint og vi lå nr. 1 da vi skulle tage hul på
2. halvdel.
Bent ”Stump” Jakobsen gik bort d. 7
nov. Han blev 80 år. Stump var med fra
starten på Ajax’ første junior hold. Han
fortsatte på 1. holdet i mange år og opnåede 38 landskampe. Han var også i
en årrække i bestyrelsen og trænede 1.
holdet og trådte altid hjælpende til når
vi manglede en skarp mand på bænken.
Han stod således i spidsen for det landshold der opnåede sølvmedaljer i 1967 i
Sverige. Han sluttede i kegleafdelingen
med at sidde i bestyrelsen.
Ungdomsformand Tommy Kristoffersen
redegjorde for de mange projekter man
havde sat i gang med klubhuset, idrætsmiljø for børn, bredde og elite for børn.
Derved kom der samarbejde i gang
mellem skolerne og Ajax. Der blev sat
gang i det sociale arbejde med klubaften
m.m.. Noget nyt var også sportslørdag i
Bavnehøj-Hallen for børn mellem 1 og
10 år. Der kom mere end 100 forældre
med 60 til 70 børn hver gang, det var
en stor succes og ligesom vort stævne er
det stadig meget populært.
For 3. gang fik HY sølv ved DM. Lilleputpiger blev KM. I pokalfinalen var
både HY og lilleputpiger. Begge tabte.
For første gang arrangerede vi vort eget
ungdomsstævne for lilleputter, puslinge,
piger og drenge med Finn ved roret.
Det hed Exit-cup og blev en stor succes.
Mange frivillige hjalp til og vi tjente også
en del penge på det.
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1999
I turneringen gik det rigtigt skidt, vi
måtte rykke ud af håndboldligaen både
med damerne og herrerne. I en efterrationalisering fra nogle lederes side,
kunne det konstateres at man i Ajax nok
havde gabt over for meget. At have to
hold i ligaen krævede en langt bedre
økonomi end man havde. Desuden kørte mange ledere træt af det store arbejde
der skulle lægges for dagen. Ajax’ store
ungdomsafdeling krævede også en lang
række ledere, så en stor udskiftning havde fundet sted og en så stor udskiftning
var ikke godt.
Vore to 2. div. hold klarede sig imidlertid
godt og forblev i deres divisioner.
Et trænerskifte blev det også til, idet
Niels Møller fratrådte for herrernes vedkommende. Han blev erstattet af Jan
Barslev, der i de to foregående år havde
trænet Ajax’s HY.
For at få økonomien til at hænge bedre
sammen, satsede man på de unge fra
egen avl. Men der kom også et par nye
talenter udefra, bl.a. Anders Oechsler
og Rune Ohm.
Rune Ohm var på Ynglinge-landsholdet
der vandt bronze ved EM i Portugal.
På GF, hvor der kun var mødt 12 personer op, skulle man vælge ny formand da
Janne Rothberg ikke ønskede at fortsætte. Der blev lagt et stort pres på Helge
Bruus der gik af som ungdomsformand.
Det endte med at bestyrelsen foretog en
”time out”. Herefter fandt man frem til
en bestyrelses sammensætning: Janne
Rothberg formand, (kun for et år), Helge
Bruus næstformand, Henrik Brandt Andersen genvalgtes som kasserer. Som
formand for herreafdelingen nyvalgtes
Egon Jakobsen, Helle Vorborg dame
formand, genvalg til Henrik Fugmann

eliteudvalgsformand, ny ungdomsformand blev Tommy Kristoffersen, klubhusformand Jannie Reckeweg og forretningsfører Lone Frydensberg.
På KHFs GF blev KHFs guldnål tildelt
Alf Grønmann for sit store og livslange
arbejde for KHF. Sølvnål fik Bent Hansen for sit store virke i Ajax ungdomsafdeling, i bestyrelsen og A-gruppe udvalget. Tillige har han varetaget jobbet som
medlem af KHFs herre udvalg. Helge
Bruus modtog KHFs lederpokal efter
27 år som Ajax ungdomsformand, ungdomstræner, bestyrer af cafeteria m.m.
Dette år havde man besøg af det Canadiske landshold, der indbød til genvisit,
men dette måtte vi melde fra til. Canadierne boede i en skurvogn ved klubhuset
da annekset var brandskadet. Vi arrangerede 4 kampe for dem deriblandt os
selv. En tur på Rådhuset blev det også til
hvor Jens Kramer Mikkelsen var vært.
DM for piger, der blev afholdt på Lolland, blev for første gang dømt af kvindelige dommere og Ajax deltog med Susanne Møller Andersen og Line Cramer.
Steen Meisner rundede de 50 år. Steen
begyndte med at være sponsor, men har
siden gjort et stort og flot arbejde i flere
lederstillinger.
Vi mistede Benny Madsen, der kun blev
70 år. Som håndbold spiller nåede han
også Ajax’s førstehold, men mest anerkendt var han i kegleklubben, hvor det
blev til 9 kongetitler.
HY blev igen KM og fik sølv ved DM. På
holdet var bl.a. Emil Jakobsen, Daniel
Svensson, Christian Back og træner Jan
Barslev. Vi havde i øvrigt i alt 5 spillere
på Y-landsholdet det år og 4 spillere var
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med til Plan-træning (potentielle landsholdspillere).
Helge gik af som ungdomsformand efter 28 år på den plads og overlod den
til Tommy Kristoffersen, som var kom-

met til klubben nogle år tidligere. Helge
modtog senere KHFs lederpokal.
HY og puslingedrenge var begge i pokalfinalen og begge tabte..

1998
Unibank ved Enghave og Vesterport afdelingerne blev ny hovedsponsor for 1. div.
damer og ungdomsafdelingen. Disse to
afdelinger lå i lokalområdet og ville bruge kampene i Bavnehøj til at promovere
banken. Sven-Erik Høj blev træner for damerne.
Herrerne blev nr. 8 i turneringen og nåede hermed en kvartfinaleplads hvor vi
blev slået ud af GOG.

Ungdomsstævne i Unneruplejren

Damerne blev nr. 10 og måtte dermed ud
i kval. kampe. Her slog man først LSU
Sæby med 30–20 på hjemmebane og ude
blev det til 27–17 til os. Herefter mødte vi
Team Esbjerg, som vi besejrede først med
25–20 og i kamp nr. 2,
31–21 og det lykkedes at blive i 1. div. efter disse flotte resultater.
Det mest bemærkelsesværdige dette år
var imidlertid at Morten Petersen med-
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delte på GF at han trak sig som formand.
Det var en meget svær beslutning for
Morten, der havde været formand i 29 år
og i bestyrelsen i 34 år. Men grundet øget
arbejdspres var det nødvendigt.
Alf Grønmann fremlagde regnskabet, da
man i en periode ikke havde haft nogen
kasserer. Efter nogen debat blev regnskabet vedtaget. Ved valg af bestyrelse havde
man ingen erstatninger klar for Morten
og Alf der ikke ønskede valg. Herefter
blev Janne Rothberg konstitueret som
formand og et økonomiudvalg bestående
af Jørgen Hindshom og Lasse Cederquist blev nedsat.Nye i bestyrelsen blev
Christel Nielsen og Kenneth Nielsen.
Helge Bruus blev genvalgt, ligesom Jannie Rekeweg og Lone Frydensberg blev
valgt for klubhuset. Som ny eliteudvalgsformand blev valgt Henrik Fugmann. Nyvalg til formand for herrerne blev Thomas
Krogh og for damerne genvalgtes Helle
Vorborg. GF sluttede med at mange takkede Morten for det enorme og givtige
arbejde han havde lagt i Ajax i de 36 år i
bestyrelsen.
Trods en ekstraordinær GF lykkedes det
ikke at få valgt en ny formand og kasserer, så Janne Rothberg kørte videre som
næstformand og konstitueret formand.
Ved afslutningsfesten fik Carsten Grønmann overrakt Ajax-pokalen, Carsten
spillede ungdomshåndbold i Ajax og på 1.
holdet i en del år og har været træner og
holdleder i ungdomsafdelingen og seniorafdelingen.
Carsten Grønmann var også en ivrig dommer der sammen med Jørgen Gulmark
dannede par og blev udpeget at være divisionsdommere.
Det gik ikke stille af, at Morten havde nedlagt sit job som formand. Hans mange bedrifter på og udenfor banen var kendt af
alle og også Tuborg havde fået øjnene op
for dette. Det udløste Tuborgs rejselegat til

Tuborg`s rejselegat blev uddelt til Morten Pedersen, Ajax

Morten. Han fik det overrakt i Idrættens
Hus.
Drenge, HJ og HY blev KM, HJ vandt
Østturneringen. Til DM fik HY sølv, HJ
og drengene bronze.
Vi var tidligere kommet ind i et samarbejde med GOG, Kolding, Ikast og Roar om
et årligt 5–klubstævne, hvor de 5 klubbers
hold på alle niveauer og alle aldre skulle
dyste mod hinanden. I 1998 var det vores
tur til at arrangere. Alt forløb på bedste
vis.
Vi havde længe været utilfredse med Bavnehøjhallens cafeteria, der stort set aldrig
var åbent. Den 13. februar overtog Ajax
derfor cafeteriet som forpagter og Helge
blev bestyrer. Det gav os flere fordele: Vi
kunne sørge for, at der altid var åbent, vi
kunne bruge cafeteriet som vort andet
klubhus og vi kunne tjene penge på det.
Det krævede også meget arbejde, men
heldigvis meldte en del frivillige sig til at
deltage i dette arbejde.
For første gang holdt Ajax håndboldskole
for de 8–14 årige 5 dage i juli. Formålet
var at få børn i lokalområdet gjort aktive
i sommerferien.
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1997
Året startede med at 4 Ajax´er blev udtaget
til landsholdet til en 4 nations turnering i
Sverige og det var Kasper Hvidt, Morten
Krampau, Lau Jakobsen og Jesper Bjørn
Andersen. De 3 sidstnævnte var debutanter.
For at integrere HY til 1. og 2. holdet lavede man en ny struktur så ynglingespillerne havde træning med 1. holdstruppen.
Efter grundspillet blev det til en flot 4.
plads. I kvartfinalerne skulle vi ud i 3 kampe mod Helsingør (27–17, 20–24, 23–19)
før, vi sikrede os videre deltagelse til semifinalerne. GOG valgte os som modstander, nok fordi vi havde tabt med 15 mål til
dem i grundspillet. Vi startede i Gudme og

vore unge spillere fandt hurtigt en god rytme og førte hele kampen igennem bortset
ved stillingen 24–25, men spillerne holdt
hovedet koldt og vandt flot. Den 2. kamp
i Bavnehøj blev en endnu større succes.
1.300, tilskuer kunne i et inferno konstatere, at Ajax slog selveste GOG med hele
36 – 19, det var så sandelig en historisk
dag. Hele holdet spillede en fantastisk
kamp og træner Niels Møller var rørt over
sine drenge.
Finalen var et opgør mellem Virum og
Ajax. Den første finalekamp endte 22–22
i Lyngby-Hallen. Den anden kamp blev
spillet i KB-Hallen med 1.300 tilskuere.
Virum vandt med 27–24 efter en meget

Ajax’ herrer blev nr. 2 i DM, det bedste resultat siden 1964.
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velspillet kamp, hvor både flotte tekniske
detaljer og et intenst taktisk drama var
med til at gøre det til en meget seværdig
kamp.
Jesper Bjørn Andersen blev nr. 3 på topscorelisten i 1. div.
I pokalturneringen spillede vi midt i turneringsslutspillet 1/16 finale mod Helsingør.
Men på trods af dette, trak vi det længste
strå og vandt 26–23.
Der blev tale om en ny Ajax historie, da 2.
holdet gik igennem hele sin turnering med
kun 2 tabte kampe og dermed sikrede sig
oprykning til 3. div. Ajax havde nu to herredivisionshold. Træner for 2. holdet var
Chr. Andersen der havde arbejdet med
holdet i 2 år.
Damerne fulgte trop med herrerne da de
vandt 2. div. øst ved bl.a. at slå Freja i 2.
sidste runde og dermed fik oprykning til
1. div. Flot klaret ikke mindst af træner
Lene Nørgaard der havde trænet pigerne
i 5 sæsoner. Efter den sidste kamp mod
Holbæk 19–16 holdt overborgmesteren
Jens Kramer Mikkelsen en flot hyldesttale
for damerne. 2. damer vandt også deres
række. Det foregik ved en 1 måls sejr over
Hvidovre om den altafgørende 1. plads.
Hermed var holdet klar til Danmarksserien
1. dameholdets stærke stregspiller Nicoline Olsen rundede kamp nr. 100 d. 26.
jan.
Ajax-pokalen gik til Jannie Reckeweg, der
havde lagt et stort og flot arbejde i at være
holdleder for 1. dameholdet i flere år.
Helge holdt atter reception i klubhuset,
denne gang grundet at han blev 50 år. I
et interview i Valby bladet stod der, at han
altid havde været Valby borger og han
elskede at bruge mere end 40 timer om
ugen i Ajax.
Vi mistede en af vore gamle formænd, Kristian Skovby (X3) 1952–58. Kristian var
én der satte liv i kludene hvor end han var.

Det eneste sted han var påholden var da
han var formand for Ajax byggefond. Den
skulle bruges til en hal, men han ændrede
mening så vi kunne bygge klubhuset.
I september fejrede det danske U-landshold store triumfer i Tyrkiet ved at vinde
verdensmesterskabet. Ajax havde 3 spillere med på holdet: Lau Jakobsen, Morten
Krampau og Anton Jensen.
Den 4. oktober deltog vi i Europa-cuppen
(City Cup) mod Stavanger fra Norge. Vi
spillede ikke godt og Sandefjord spillede
meget hårdt. Vi tabte med to mål på hjemmebane. I returkampen i Norge spillede vi
meget bedre, 4 min. før tid førte vi med
et mål og havde 4 kæmpechancer som vi
brændte. Havde vi bare scoret på to af disse, var vi gået videre. Vi tabte med et mål.
3 hold blev KM: Lilleputpiger, drenge og
HY. HY fik også sølv ved DM.
HJ og HY var i pokalfinalen og begge
vandt. De små hold deltog stadig i Bolbro
i stedet for pokalturneringen.
Der skete meget i klubben. I mini-mix afdelingen kom der 70–80 til træning hver
gang. Vi holdt stadig loppemarked og der
var stadig tur til Unneruplejren.
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1996
Ved årsskiftet skriver formand Morten Petersen, at med den succes man har med
både elite og ungdom savner man flere
ledere til varetage alle de funktioner der
er i en storklub. Han gav også udtryk for,
at man burde have et professionelt kontorhold, som andre klubber allerede havde
anskaffet sig.
Carsten Grønmann Larsen revsede seniorerne, fordi de ikke mødte op i klubhuset
og blandede sig med ungdomsafdelingen,
han forudså nok den tendens der er i dag.
Til at klare økonomien havde man en
sponsor kreds der bestod af Sonofon, Ren
Service, Varelotteriet, Fugmann El-anlæg
og 3 Bjørne Farvehandel.
Desuden havde man en aftale BUPL, der
gennem vor mini mix afdeling skal markedsføre BUPL’s arbejde og image.
Belært af Kolding og GOG, startede Ajax
en erhvervsklub op. Konceptet var at
stifte en selvstændig enhed og med et årligt kontingent på 5.000 kr. Største delen
skulle gå til Ajax.
Der blev også ansat en marketingskonsulent. Det var Kenneth Møller Nielsen, der
havde til opgave at skaffe så mange midler
som muligt gennem sponsorater.
Damerne var nu et trin højere (2.div.) end
den forrige sæson. Efter efterårs sæsonen
var det blevet til 15 point. Truppen var
suppleret med 3 målvogtere og 2 markspillere. Det gav en markant større stabilitet. De 5 nye var Betina Sørensen, Line
Kramer, Katja Jungløv, Trine Hansen og
Jette Olsen.
Det betød at dameholdet deltog i et TV
arrangement i Kolding i pokalsemifinalen, hvor holdet mødte Frederikshavn. De
gjorde en fin figur, men tabte med 4 mål.
Med herreholdets bronzemedaljer fulgte

også deltagelse i City Cup. Vi meldte os
først til og skulle spille indledningskampe
mod et litauisk hold. Men inden vi spillede
mod dem, blev der trukket lod til hovedturneringen og hvis vi vandt de indledende
kampe, skulle vi over på den anden side af
Uralbjergene – ca. 3.000 km fra Moskva.
Vi måtte derfor melde fra af økonomiske
årsager.
Efter en meget flot 1. halvsæson med 16
point, blev det kun til yderligere 7 point.
Men det var nok til en 6. plads i turneringens grundspil. Herefter skulle der spilles
1/4 finaler mod Virum. Den første kamp
var i Virum og vort hold leverede en meget ringe indsats og vi tabte stort. Hjemmekampen i Bavnehøj blev derimod et
tilløbsstykke i godt spil og høj spænding.
Vi skulle blot vinde med et mål for at få en
3. og afgørende kamp. De sidste minutter
var afsindige spændende, Ajax udlignede
til 21–21 og med blot 15 sek. tilbage missede Ajax en 100 % chance, så vi måtte
nøjes med uafgjort. Træner Niels Møller
havde dermed afsluttet en svingende men
alligevel fin sæson.
Til den nye sæson havde man bl.a. fået
tilgang af Kasper Hvidt og Morten Krampau samt Heins Kart Petersen der vendte
tilbage efter et ophold i Italien.
Den nye sæson startede op med, at Ajax
kunne præsenterer 3 nye U-europamestre
på 1. holdet. Det var Kasper Hvidt, Lau
Jakobsen og Morten Krampau. Efter de
første 13 kampe lå holdet på en 5. plads
med 8 vundne kampe.
Af mærkedagen blev der nævnt: KHF blev
60 år, DIF 100 år. Ole Christensen 50, Alf
Grønmann rundede de 65, Bent Elin 70.
Vi måtte sige farvel til vor allesammens
Robert Bjørn Andersen, der i en alt for
tidligt alder gik bort blot 50 år gammel.

44

I pokalturneringen gjorde holdet en fin
indsats i 1/8 finalen ved på udebane at
sejre over Roar med 32–25. Desværre
gik det som sidste år i 1/4 finalen, denne
gang tabte vi til Vrold Skanderborg 32–
31. Hermed gik man glip ikke alene af en
finaleplads men også TV-pengene.
Helge Bruus blev udnævnt til æresmedlem og modtog Ajax-pokalen for 2. gang.
Det vil fylde for meget at berette om hans
virke for Ajax, men i dette år fejrede han
25 års jubilæum som ungdomsformand.
Mr. Ajax-ungdom fik ved sin reception
mange beviser fra klubben og ungdomsspillerne på sin popularitet.
4 hold fik KM: puslingedrenge, drenge,
DJ og HJ. HJ fik desuden guld ved DM,
drengene fik sølv og DJ fik bronze. De andre hold klarede sig også godt, og efter
mange sejre af vore hold i diverse stævner
rundt omkring, var det svært at få hænderne ned efter denne sæson. Senere fik
vi 4 hold med i Østrækkerne og sidst på
året blev HJ pokalvinder. De små hold
(lilleputter og puslinge) deltog ikke i pokalturneringen, da de indledende kampe
faldt sammen med vores årlige tur til Bolbro.

Helge kunne med stolthed fejre sit 25 års
jubilæum som ungdomsformand.
I sommerferien havde vi arrangeret Wonderful Copenhagen Cup i anledning af
Københavns 800 års jubilæum. Det skulle
have været en lang større turnering med
både håndbold og fodbold i samarbejde
med Frem, men der var ikke den store
tilmelding, og turneringen blev kun gennemført i 2 håndboldrækker.
Helge modtog på DHFs repræsentantskabsmøde BTs jubilæumslegat for sit
arbejde med ungdommen i Ajax København.

1995
Damerne havde lagt fint fra start af turneringen i 3. div. ved overraskende at vinde
de første 6 kampe, men efter 13 kampe
var det kun blevet til 3 point mere. Men
en ny god spiller var kommet til truppen,
det var Susanne Møller Andersen. Man

fik vendt skuden og opnåede at skulle
spille kval. kampe om oprykning til 2.
div.
Her lagde man ud mod Tarup Pårup, der
blev slået over de 2 kampe og så gjaldt
det Helsingør. Først var det udekampen
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i Helsingør. Kampen blev ret spændende
da både Pia Petersen og Susanne Møller Andersen begge blev mandsopdækket men på trods af dette holdt spillerne
hovedet koldt og halede sejren hjem med
20–18. Succesen var hjemme i Bavnehøj, her vandt vi med hele 23–16, holdet
blev godt hjulpet af de nye Ajax juhu-piger. Så efter et år i 3. div. var damerne i
2. div. – flot klaret.
Herrerne klarede sig flot og blev nr. 5
i grundspillet. Så skulle vi spille kvartfinale mod Virum/S.. Først udekamp, her
blev Morten Bjerre udstyret med 3 ”overfrakker”. Det medførte blot at Lasse Jakobsen rullede sig ud og vi hev en dejlig
sejr hjem på 23–19. Til returkampen var
Bavnehøjhallen forvandlet til en aflægger
af det brasilianske karneval, idet sambarytmer og trommesoloer blev spillet med
og på tomme malerdåser fra 3 Bjørnes
farvehandel. Trods dette kom Ajax lidt
langsomt i gang og måtte hele tiden se
sig bagud, men i 2. halvleg indhentede
vi dem og kom foran, hvorefter at Virum
udlignede til 16–16. Men det var nok da
slutsignalet lød og der var endeløs trommen og jubel i Bavnehøjhallen.
Som vinder af grundspillet kunne GOG
selv bestemme hvem de ville møde i semifinalen og de valgte os. Vi tog til Gudme med en busfuld spillere og supporters
med malerdåser og båthorn. Men lige lidt
hjalp det, efter at vi det meste af kampen
blot havde været 3–4 mål bagud endte
kampen med en 9 måls sejr til GOG.
Hjemmekampen blev en mere tæt affære. Her var vi blot 1 mål bagud da der
manglede 4 1/2 min., sensationen var
tæt på, men udeblev.
Men over højttaleren kom meddelelsen at
Kolding havde slået Helsingør, det betød,
at Ajax vandt bronze og holdet blev ivrigt
hyllet af publikum med lange klapsalver.
Det var de første medaljer i 30 år.

Oldboys Veteran Københavnsmestre 1994/95 med
Svend Krarup

Der blev afholdt et Ajax-seminar med 20
medlemmer om Ajax’ fremtid. Bestyrelsen havde lagt op til at få følgende emner
diskuteret: Rekruttering af ledere/trænere. - Uddannelse af trænere. - Kan ledelsesstrukturen gøres bedre. - Opfølgning
af projekt København. - Indtægtsgivende
arrangementer. - Sponsering. - Eget kontor med personale. - PR omkring Ajax
København og værdien heraf, - Kulturby
96.
Egon Jakobsen indledte med en bred orientering om situationen i dag og konkluderede at man i seminarudvalget ønskede
at fokusere på to punkter: - Rekruttering
af ledere, - Indtægtsgivende arrangementer.
Der blev også afholdt et sportsarrangement, hvor Morten Petersen gav en orientering om klubbens arbejde og intentioner. Man havde indbudt kanoroeren Arne
Nilsson som foredragsholder.
Ajax-pokalen tilfaldt holdleder Karsten
Hansen. Karsten havde i gennem mange
år ydet et meget fint stykke arbejde som
holdleder og han var meget populær
blandt alle spillere og trænere.
Old-Boys og Veteran holdene vandt begge KM. Sven Krarup der deltog på Veteranholdet kunne samtidig fejre et 40
års jubilæum da det præcist var 40 år
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siden han vandt sit første KM som drengespiller.
Der var mange runde dage. Mogens Poulsen og Robert Bjørn Andersen blev 50 år.
Freddy Christoffersen 70, Allan Petersen
75 og medstifterne Arne Pedersen og
Mogens Hertz 80 år. Mario og Egon Jakobsen fejrede sølvbryllup.
Desværre mistede vi en af de mest trofaste og arbejdsomme medstiftere, da Leif
Nielsen gik bort d. 31. maj. Han oppebar
titlen ”det halve Ajax” og var et af vore få
æresmedlemmer.
Både HJ og DJ vandt Østturneringen, HJ
blev også DM. Puslingedrenge og drenge
blev KM.

Vi fik 4 hold med i Østturneringen, HJ,
HY, DJ og drenge, og 3 andre med i Eliterækken. Som noget nyt skulle HY og DY
lave holdsamarbejde med Avedøre. Disse
placeringer gjorde os igen til landets bedste klub på ungdomssiden.
Drenge og HJ vandt pokalfinalen.
Der var bud efter vore spillere. Ikke færre
end 16 spillere på vore ældste hold blev
udtaget til forskellige udvalgte hold.
KHF havde arrangeret KM for skolehold. Der deltog 3000 elever i 20 stævner, hvor Ajax selvfølgelig var involveret
i flere af dem. Vinder blev Kirsebærhavens skole med flere Ajax-spillere på
holdet.

1994
Dameholdet har igennem hele sæsonen
ligget i en klar oprykningsposition og
holdet skrev således også historie ved
at sikre sig oprykningen til 3. div. ved
at vinde over KH/ØHK med 21–10. Det
var endda to runder før turneringsafslutningen. Der blev sagt at champagnen
flød i stride strømme i omklædningsrummet så det var lige før, det var det
der kom ud af bruserne, hvor der blev
badet med tøj på af træner Lene Nørgaard m.m..
Herreholdet opnåede i sin 1. sæson efter
oprykningen til 1. div. at slå Virum/S.
med 26–21, samtidig med at VRI slog
AGF. Bavnehøjhallen var ved at vælte i
begejstring. Dette betød at Ajax kom i
slutspillet.

I kvartfinalerne mødte vi Kolding. Vi
spillede først ude i Kolding, vi havde en
meget lige og spændende kamp, men
Kolding løb fra os i de sidste minutter og vi tabte 26–30. I retur opgøret
i Bavnehøjhallen, var kampen uhyre
spændende hele vejen igennem. Kampen blev nok afgjort ved at Morten
Bjerre fik sit 3. udvisning og dermed
diskvalifikation, så Kolding hev sejren
hjem med 24–23. Men det var en flot
sæson og træner Leif Mikkelsen kunne
tage afsked med os efter en rigtig god
periode.
Ajax formand Morten Petersen fejrede
25 års jubilæum dette år. Han blev interviewet en hel time til Ajax bladet om
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Glade dage i Wittinger

hele hans håndbold karriere, der begyndte i Ulse på en pløjemark.
Det var også året hvor vi skulle fejre vor
60 års fødselsdag. Der blev holdt en reception d. 2. maj i klubhuset og en fest
samme sted d. 7. maj med stor succes.
Under festen hædrede vor æresmedlem
og medstifter Leif Nielsen, Morten Petersen med titlen æresmedlem for hans
enorme store indsats for Ajax. Ved festen deltog medstifterne Egon Rasmussen, Børge Brygger og Mogens Hertz og
vor tidligere formand Bent Carstensen
var toast master.
I forbindelse med 60 års jubilæet udgav
vi et hæfte hvor alle formændene gennem tiden, beskrev deres tid som formænd i klubben. Da Bay Nielsen ikke
levede blev hans periode skrevet af hans
søn Sven og Leif Nielsen der var i bestyrelsen i det tidsrum.

Den gamle garde fejrede runde fødselsdage. Det var Svend Aage Madsen, Bent
Stump Jakobsen og Bent Carstensen
der blev 75 år. Werner Duekjær blev 70.
Jørgen Hindsholm og Birte Grønmann
Larsen 60 år og vor medstifter Egon
Rasmussen rundede de 80 år.
Den 20. juni mistede vi Werner Block
der kun blev 59 år. Han havde i mere end
40 år været medlem, som ungdoms-, 1.
holds- og old boysspiller, havde været
bestyrelses medlem i mange år, opkrævet kontingent og været regnskabsfører
for klubhuset. Han var aktiv i kegleklubben, en rigtig Ajax’er.
Ny keglekonge blev Elvir Persson der
slog Ove Ejlertsen i en hård opløbskamp. Fugmann fik igennem AUV sat
et bankospil i gang det gav lidt ekstra
indtægt.
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Pokaloverrækkelse i Wittinger

Med vor nye træner Niels Møller startede 1. div. holdet fint ud med at slå Århus
KFUM med hele 31–22.
Med et par spillende kampe ind i 2. runde af turneringen lå vi på en 6. plads.
Vort julestævne blev atter en succes, det
var 20. gang. De deltagende hold var
Gladsaxe/HG og FIF fra 2. div. og fra 1.
div. var det Roar, Helsingør, Holte og os
selv. Vi var så ubeskedne at vinde turneringen selv og de 6000 kr. der var præmien ved at slå Gladsaxe/HG i finalen
med 35–23.
Christian Stadil rundede de 100 landskampe, medens han spillede for os og
det var første gang at vi i Ajax fik en

spiller i klub 100 og så var han tillige
anfører.
For damerne var kampen mod KvikHumlebæk historisk, idet det var holdets
første divisionskamp i Ajax. Det blev til
en flot sejr på 20–16.
Ungdomsafdelingen havde 4 hold som
holdt en uges sommerferie i Wittingen og
deltog i et sommerstævne der. Vi vandt
næsten alt, hvad der var værd at vinde.
Igen deltog vi med 3 hold i pokalfinalerne, men ingen hold vandt.
Som noget nyt indførtes der dette år en
sportsulykkeforsikring for alle medlemmer.
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1993
Ajax herre hold fortsatte de gode takter
og vandt stort set alle sine kampe bortset
fra dem mod Roar og et enkelt nederlag
mere til Nyborg. Det blev til en sikker 2.
plads og dermed adgang til kvalifikations
turneringen om plads i 1. div..
Vi måtte endnu engang sande at Leif Mikkelsens disciplin m.m. har sat sine spor på
resultaterne.
Resultatet af kval. Kampene blev: Ajax–
Ribe 30–21. Aalborg–Ajax 27–23. Ajax–
Aalborg 23–25. Bjerringbro– Ajax 20–21.
Ajax–Bjerringbro 26–16 og Ribe–Ajax
23–32.
Den sidste kamp mod Ribe der blev spillet
d. 2. maj på vor 59. års fødselsdag, blev
en fantastisk dag med et fantastisk tændt
Ajax-hold, der midt i anden halvleg trak
fra. Det var bl.a. med 5 mål af unge Lasse
Jakobsen der var med til at udklasseret
Ribe. Ajax var tilbage i 1. div.. Der var ca.
50 Ajax’er med i bussen og der blev stablet en velkomstfest på benene. Ved Bavnehøjhallen stod der et par hundrede og
ønskede holdet tillykke.
I pokalturneringen kom vi videre til 5. runde ved at slå Team Helsinge med 30–27.
Morten Bjerre debuterede på A-landsholdet mod Portugal i Sverige og det blev til
pæne rosende ord fra pressen. Han var
vor 1. landsholdspiller siden 1978.
Janne Rothberg og Kirsten Rydberg rundede begge 50 år og de var teamet der tog
sig af det store arbejde med Ajax bladet
i denne periode. Robert Bjørn Andersen
fejrede sølvbryllup med sin Kirsten. Lars
Gjøls blev gift dagen før kval. kampen
med Ribe.
Grundet kval. kampene blev afslutningsfesten først skudt af ind i maj, men hvad
gjorde det, når der virkelig var noget at

Dommerparret Per Godsk Jørgensen og Ole Christensen under OL 1988 i Seoul.

fejre nemlig oprykningen til 1. div. Birthe Grønmann Larsen fik Ajax pokalen.
Birthe var en rigtig god KI’er og med fusionen med Ajax var hun med til at få det
hele til at glide, og samtidig var hun en
utrættelig træner for pigeholdene.
Ove Ejlertsen blev atter keglekonge med
hele 37 flere kegler end Elvir på 2.pladsen
Vort anlæg, Bavnehøj Idrætsanlæg, fejrede 25 års jubilæum hvor vi selvfølgelig
deltog med blomster til halinspektør Flemming og KI’s Anette Jensen.
Herrerne spillede en kamp mod landsholdet efter hjemkomsten fra en tur i Norge
og resultatet blev et knebent nederlag på
23-20. Vi spillede ligeledes en kamp mod
U-landsholdet som vi slog 34–28.
Jørgen Frandsen indvilligede i at gå aktivt ind i elitearbejdet og blev manager for
herrernes 1. og 2. hold. Igen fik vi tilgang
af nye spillere, bl.a. landsholdsanføreren
Christian Stadil Hansen. Det var bemærket, at vi igen var en 1. div. Klub.
Det blev planlagt at nogle af vore kampe
igen skulle spilles i K.B. Hallen efter 24
års pause.
Damerne nåede kval-turneringen til 3. div.
men tabte her til Lynge 14–8 efter at have
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fået 5 point i de første 3 kval. Kampe. På
dame siden fik man tilgang af Pia Petersen.
Vor tidligere 1. holdspiller Ole Christensen, der dannede dommerpar i mange år
med Per Godsk Jørgensen, blev ved det
Internationale Håndbolds Forbunds dommerchef hædret og overrakt IHFs diplom
som tak for en enestående international
dommerindsats, der nu var afsluttet.
Puslingedrenge blev KM, puslingepiger
blev KM og vinder af uofficielt DM i Hvidovre og piger blev KM.
4 hold, ca. 50 spillere og ledere var i
Prag i påsken. Pigeholdet vandt stævnet
ret sikkert. I øvrigt var der gang i mange
ting, som efterhånden var blevet eller blev
traditioner. Vi var igen i Unneruplejren,

Ungdomsholdene i Prag

der var ugentlige hyggeaftener i klubhuset, bankospil, grillaftener, loppemarked
arrangeret af AUV, forældre håndboldstævne m.m.. Og så arrangerede vi det år
aktivitetsstævne og den første skoleturnering for de lokale skoler. Der var gang i
klubben og i lokalområdet.
I Pokalturneringen havde vi 3 hold med,
alle 3 hold vandt. Det var puslingedrenge, piger og drenge. Vi gjorde os igen
godt bemærket på banen og udenfor
med gode heppekor. Men Ekstrabladet,
som jo var arrangør og derfor den eneste
avis, der skrev om denne turnering havde
ikke lagt mærke til os endnu. Selv om vi
nu i flere år havde været den bedste klub,
var det hver gang de andre klubber der
løb med omtalen.

51

1992
2. halvdel af turneringen for 1.herresenior
blev lidt bedre, men holdet fandt aldrig den
helt rigtige rytme grundet skader, men holdet endte på 6. plads.
Når turneringen så er færdig, begynder jagten nu på nye spillere og helst forbedringer.
Her kunne vi sige goddag til landsholdspillere som Lars Gjøls Andersen og Søren
Hansen tillige med Henrik Andersen. Dette
skulle ruste Leif Mikkelsens hold til den nye
turnering.
Steffen Andersen modtog Ajax pokalen for
sin gode indsats for Ajax på 1. holdet, i bestyrelsen, holdleder for 3. hold, samt med at
give en hjælpende hånd med hver gang han
blev spurgt.
Et udvalg var nedsat til at føre Ajax videre
som klubben i København med stor bredde,
men også med en elite helt i top i Danmark.
På et ekstraordinær GF blev planen vedtaget og derved fik klubben navneforandring
fra I.F. Ajax til Ajax København. Der blev
lavet organisationsplan med udvalg der
skulle tage sig af PR, sponsorer m.m.. Et
nyt forretningsudvalg blev valgt og det blev:
Morten Petersen formand, Janne Rothberg
næstformand, Arne Andersen kasserer,
Helge Bruus Jensen og Egon Jakobsen.
Desuden indtrådte en fra sponsorerne. Det
blev Erling Fugmann og en fra Københavns
Borgerrepræsentation, Klaus Hansen. Udvalg for Herre, blev Carsten Grønmann.
Dame udvalg: Birthe Grønmann. For klubhus: Jan Petersen. Klubhus regnskab: Henrik B. Andersen. Vi var stadig en idrætsklub,
men med et begyndende tiltag af professionel islæt (virksomhed).
Ole Christensen blev interviewet i Ajax-bladet. Han startede i 1956 som drengespiller,
rykkede op som senior, da Ajax vandt sit
sidste mesterskab i 63/64. Han nåede 65 1.
holdskampe inden han fik ødelagt sit knæ,

hvorefter han via trænergerning blev dommer og nåede at bliver en meget anerkendt
international håndbolddommer.
Ajax herrer vandt Copencup, det var en 10
års jubilæumsturnering med en præmiesum på 10.000 kr.. Holdet spillede også en
kamp mod landsholdet og det blev en meget lige og flot kamp hvor Ajax tabte 26–25.
Der var meget stærkt spil fra Morten Bjerre,
Chr. Lønborg, Klaus Espersen, Lars Gjøls,
samt målmand Søren Hansen.
Holdet fortsatte det gode spil i turneringen
og vandt de første 6 kampe ud af 7, og der
var tale om pæne sikre sejre i alle 6 kampe.
Morten Bjerre og Allan T. Rasmussen spillede på U-landsholdet.
Der blev atter afholdt juleturnering som
Ajax selv vandt.
Kegleklubben fejrede 50 års fødselsdag og
en sikker keglekonge blev Ove Ejlertsen.
Sven Bay og Valter Hagemand rundede de
60 år. Gamle koryfæer som Svend Aage
Madsen og Bent Carstensen fejrede guldbryllup med deres koner Inger og Elly.
Puslingedrenge og puslingepiger blev KM.
Ugentlige klubaftener for ungdomspillere og
forældre var blevet en succes, og det viste
sig skulle holde i flere år.
En anden succes, nemlig med et weekendophold i Unneruplejren for de yngste afdelinger, blev prøvet for første gang. På denne
tur blev der lavet alt andet end håndbold
og det gav et godt sammenhold på tværs
af køn og alder. Det var ikke sidste gang vi
prøvede det.
Vi havde ikke mindre end 5 hold med i pokalfinalerne: puslingepiger, puslingedrenge,
piger, drenge og HY. 3 hold vandt, puslingedrenge, piger og drenge. De to andre
hold tabte først efter omkampe. Det var en
præstation, der blev lagt mærke til.
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1991
Henrik Fugmann som havde sin bedste
sæson i 90/91 spillede sin kamp nr. 100
mod Stadion. Stadion var indledningen til
2. halvdel af turneringen og Ajax vandt 9
kampe ud af 10 og sikrede sig dermed tilbagevenden i 2. Div. Øst efter blot en sæson i 3. Div. Oprykningen skete så overbevisende at den var sikret 4 kampe før
afslutningen. Der blev sendt mange varme
tanker til træner Leif Mikkelsen for hans
store indflydelse på resultatet.
Damerne gik lidt ned i begyndelsen af året
men fik rettet op på det og fik 7 sejre sidst
på sæsonen. De sikrede sig dermed adgang til oprykningsspil mod Holbæk. Desværre lykkedes det ikke at klare Holbæk.
Et udvalg fik formuleret en strategiplan for
årene 1990–95:
Seniorafdelingen.
Vore 1. senior hold (damer/herrer) deltager i den bedste række med mulighed for
at erobring af DM.
Vore sekunda hold skal have bedst mulige
trænings- og turneringsforhold med det
mål at opnå størst mulig trivsel i forenin-

gen til understøttelse af vort motto ”Vort
sammenhold er vor styrke”.
Ungdomsafdelingen.
I bredest muligt omfang at skabe interesse
for håndboldspillets kunst.
At styrke vort sammenhold og kammeratskab yderligere.
At udvikle de talenter, der måtte komme,
så vi altid er selvforsynende til vore elitehold.
Det er ligeledes vor målsætning at bibringe vore unge mennesker en livsholdning i
sund balance mellem eliteidræt og socialt
samvær.
Leif Nielsen fyldte 75 år d. 4. april og d.
26. blev Alf Grønmann Larsen 60 år.
Vor alle sammens Robert Bjørn Andersen
modtog Ajax pokalen for være en rigtig
Ajax´er. Han startede i ungdomsafdelingen, spillede et utal af 1. holds kampe i
mange år, var tillige sponsor og var behjælpelig med at få træner Leif Mikkelsen
til Ajax.
Ajax bladet fortæller, at 1. herresenior er
et stort lazaret, men på trods af dette, fik
man skrabet 8 point sammen i de første 8
kampe i 2. div. Øst
Juleturneringen blev afholdt for 16. gang
nu, som Unibank-cup. Der var deltagelse
med bl.a. Holte, Helsingør og Gladsaxe/
HG.
Det var en turnering over 2 dage. Vi spillede selv på finaledagen mod Holte og
tabte 19–22. Holte vandt senere finale
over Helsingør med 27–24. Ajax havde
spillet to rigtige gode kampe på førstedagen, hvor vi vandt over Gladsaxe/HG og
Fredericia.
Lilleputpiger, bl.a. med Kia Hall, Ann So-
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fie Heinz, Cathrine Horsted, Mia Larsen,
Ninna Rydendahl og med Helge og Klaus
Malberg som træner, blev KM uden at miste point i turneringen og DY blev også
KM som nr. 5 i Østturneringen. Det var
de første KM med pigehold. Derudover
blev puslingedrenge KM og vandt også

uofficielt DM. Vi var således nu også bedste klub i København på pigesiden.
Igen var ca. 60 spillere på en rigtig god
sommerferietur til Portugal.
I pokalfinalen var lilleputdrenge, puslingepiger og puslingedrenge. Kun lilleputdrenge vandt.

1990
I marts blev en ny temadag afsat, denne
gang med emnerne identitet, ledelse/organisation, sportslig strategi/ ambitions
niveau, ungdomsafdeling, social liv eller
mangel på samme.
Herrerne måtte gå den tunge gang ned i
3. division, efter en uhyre spændende afslutning hvor, vi blev 2. sidst og Rødovre
3. sidst med 16 point begge, men det var
Rødovre der klarede frisag.
Et stort ønske om at få den tidligere landstræner Leif Mikkelsen ansat blev opfyldt.
Det kunne vi bl.a. takke vore sponsorer
for J.J. Johnsen Gruppen, Fugmann Elanlæg samt Steen Meisner fra Ren Service.
Damesenior havde fået tilgang og kunne
stille med 3 senior hold. Træner Palle Burger slog fast at der manglede lidt mere kvalitet men at der nu var et fundament der
kunne bygges videre på. 1. damer endte
på 7. pladsen i Danmarksseriens kreds 8.
Ny træner for damerne blev Kim Baden.
Ved sæsonafslutningen fik Jørgen Gul-

mark Ajax-pokalen for sit store og givtige
arbejde som ungdomstræner.
X3 formand Kristian Skovby rundede de
70 år d. 18. juli. Ligeledes rundede vor X6
formand Morten Petersen de 60 år d. 1.
november. Leif og Inger Nielsen (Ajax/KI)
fejrede guldbryllup d.15. september.
Leif Mikkelsen havde et indlæg i Ajax-bladet om Ajax – en talentfabrik. Han mente
at mange af de talenter man opfostrede i
Ajax var forkælede og manglede evnen og
viljen til at forløse talentet.
Morten formand efterlyste mere socialt
fælles aktiviter i klubhuset.
Herreholdet måtte efter sidste spilledag
rykke ned i 3. div.
1. damesenior havde klaret sig fint og lå
på en komfortabel 2. plads ved årsskiftet.
Puslingedrenge og lilleputdrenge blev KM.
Både HJ, HY og DY skulle spille i Øst. Lilleputpiger, HY og DY var i pokalfinalen,
det var første gang, vi havde piger med
der, og DY vandt.
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1989
Pokaldræberne blev sat ud af spillet af Virum som slog os med 21–17. Derefter tog
vores 1. og 2. hold en tur til Budapest,
håndboldmæssigt bød turen ikke på det
store, men socialt blev det en fin tur.
Desværre blev det heller ikke i denne sæson til oprykning til 1. div.. Det blev afgjort da vi januar tabte til Virum og de
endte på 1. pladsen og vi på 4. pladsen.
I marts spillede Lars Mortensen sin kamp
nr. 100 for Ajax.
Jens Kramer Mikkelsen holdt en fin tale
da Morten Petersen blev kåret som årets
idrætsleder i Valby.
Der blev holdt adskillige møder på mange niveauer mellem KI og Ajax, der bl.a.
mundede ud i et fælles medlemsmøde,
hvor man blev orienteret om de konklusioner, der var taget inden de to GF’er.
På Ajax’ GF d. 2. maj havde man engageret sig med en professionel dirigent, der fik
vedtaget alle de lovændringer der skulle til
samt at KI kunne fusionerer med Ajax under
navnet Idrætsforeningen Ajax. De to første
år spillede damesenior under navnet KI/
AJAX, spilledragten var KI’s oprindelige blå.
D. 23. maj blev KI’s GF afholdt og med Alf
Grønmann som dirigent blev alt ligeledes
her vedtaget.
KI skulle have to bestyrelsesposter i den
nye fusionerede klub og det blev Birthe G.
Larsen og Janne Rothberg.
Birthe blev samtidig formand for Kvindeseniorgruppen med to medhjælpere til at
styre det sportslige. Det blev Jannie Reckeweg og Hanne Thomsen.
På herresiden fortsatte bestyrelsesmedlemmerne og som A-gruppeformand af-

gik Svend Erik Kyvsgaard og Keld Kastrup
blev valgt i stedet, og som hjælpere var det
Robert Andersen og Carsten G. Larsen.
Ved sæsonafslutningsfesten blev Ajax–pokalen tildelt Kirsten Rydberg for hendes meget
store arbejde for klubben som holdleder og
redaktør af Ajax–bladet samt meget mere.
Ole Friis blev keglekonge ved at have væltet en kegle mere end Mogens Poulsen.
Svend Aage Madsen rundede de 70 år d.
18. august.
X2 formand Bent Carstensen blev 70 år
d. 5. dec.
I 2. div. Øst gik det ikke specielt godt,
efter 8 kampe var vi nr. 8. I pokalturneringens 8.delsfinale vandt vi kneben over
Ringsted. Semifinalen blev et slag med
Gladsaxe/HG, sidstnævnte tog sejren
20–17 efter en meget spændende kamp.
KHF meldte uventet, at de ikke ville afholde juleturnering. Med hjælp fra Morgens Poulsen fik vi WANG Cup op at stå
igen. Denne gang med fuldtidskampe og
pengepræmier. Tre 1. div. klubber deltog
og to 2. div. klubber samt svenske Vikingarna. Det blev Gladsaxe/HG der tog 1.
præmien foran Virum-S.
Lilleputdrenge blev KM og vandt også
Herning stævnet. Der var i alt 60 spillere i
afdelingen, så den måtte deles i 2.
For første gang, og altså allerede andet år
med piger, kunne vi stille hold i alle rækker bl.a. fordi vi var blevet fusioneret med
KI. Et helt DY-hold kom til os fra Rødovre
med træner Lene Nørgaard. De kom desværre så sent, at de ikke nåede at blive
tilmeldt turneringen.
Den kommende sæson skulle både HY og
HJ spille i Øst.
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KI’s historie
Inden den endte sine dage i favnen på
AJAX.
Der er i tidens løb indgået mange ægteskaber mellem KI’ere og Ajax’ere, men
det mest betydningsfulde er vel nok det
fornufts ægteskab, der blev indgået den
2. maj 1989 nemlig fusionen mellem KI
og Ajax. Men hvem var det Ajax fusionerede med? Jo, det var en ældre dame.
KI (Kvindelig Idrætsforening) blev stiftet den 21. maj 1906 af udbrydere fra
K.K.G.
KI startede med at have gymnastik og
svømning på programmet, og i begge
idrætsgrene deltog man i De Olympiske
Lege og var meget omtalt i pressen m.v. I

1920 ved OL i Antwerpen opnåede Stefani FrylandClausen guldmedalje både i
5 og 10 m udspring og i London i 1948
fik Birthe Christophersen bronzemedalje
også i udspring. KI kan også bryste sig
med en europamester i tårnspring (Inge
Beeken,1938) og 2 bronze (Birthe Christophersen, 1950).
Da håndbold spillet blev ”opfundet” fik
Kl også hurtigt det på programmet, og
lektor Poul Jørgensen førte KI frem til en
af landets førende kvindelige håndboldklubber - KI var placeret blandt de bedste
såvel i bredde som i styrke. Det blev til
Danmarksmesterskaber i 1936, 1938,
1943, 1944, 1947, 1950 og 1954.

KI`s bronzehold fra 1969
Øverst fra venstre: Janne Rothberg, Anette Christiansen, Ebba Winther, Annie Koefoed, Jytte Termansen og
Kirsten Tastesen. Nederst: Birthe Larsen, Irene Hansen, Anette Dahl, Lene Hansen og Lone Olsen.
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Og ved sammenhold og stor gæstfrihed
fra vores træner og hans kone, som faktisk åbnede deres hjem for os, blev det
netop i denne sæson til en 3. plads i 1.
division (bronzemedaljer). Og så gentog
vi succesen i 68/69, hvor vi igen opnåede bronzemedaljer .
KI var også med i landspokalturneringens
finaler i både 1967 og 68, men tabte begge finalekampe på udebane henholdsvis
mod FIF 14-11 og Glostrup IC 7-6.
Arne Kristensen måtte have en pause og
i 1969/70 blev det kun til en 9. plads, og
vi rykkede dermed ned i 2. division.
Karen i aktion for landsholdet

Da det første landshold blev sat i september 1947 til de nordiske mesterskaber
besatte KI 6 ud af de 10 pladser, holdet
dengang bestod af. Spillerne fra KI var
Thora Barfoed, Else Bischoff, Gudrun
Hansen, Karen Hansen, Birthe Lemberg
og Iben Nielsen Skovby. Desuden besatte
KI 2 af de 3
Da danmarksturneringen for damer blev
oprettet i 1965/66 kom KI ikke med i 1.
division, men i 1966/67 fik KI sin succestræner Arne Kristensen, HG og allerede efter første år, han trænede os,
rykkede vi op i 1. division (67/68). 1967
var egentlig et skæbneår for KI. Gymnastikhøjskolen i Nørre Alle, hvor KI havde
mange træningstimer, bl.a. seniortræningen for håndboldspillerne, opsagde alle
lejemål, så seniorspillerne ingen steder
havde at træne før Bavnehøjhallen blev
indviet den 12. juni 1968.
Under Arne Kristensens ledelse levede
vi i sæsonen 67/68 udelukkende af træningskampe mod fremmede klubber,
specielt Hørsholm, som velvilligt hjalp os
på denne måde.

Samtidig var strukturen blevet ændret
i KI. I 1960erne var det begyndt af gå
dårligt for tilgangen til foreningens gymnastikhold og senere også til svømmeholdene, kun håndbolden havde god
tilslutning. Ved foreningens mangeårige
(34 år) formand Ellen Poul Jørgensens
død i marts 1969 var det kun repræsentanterne fra håndbolden, der ønskede at
fortsætte foreningen. Således startede KI
alene som håndboldklub, man var overbeviste om at kunne klare det rent økonomisk, og man vedgik arv og gæld.
- Den økonomiske arv bestod af nogle
obligationer, og disse var endnu i behold
- bortset fra de udtrukne - da vi i 1989
fusionerede med Ajax - så medgiften var
i orden.
Nogle dygtige piger blev ved generalforsamlingen i 1970 indvalgt i den nye bestyrelse. De kom med friske og nye ideer,
og vi klarede de økonomiske skær fint
frem til fusionen - de sidste år dog ved
hjælp afkastet fra uddelingen af telefonbøger.
I 1972/73 vendte Arne Kristensen tilbage som træner i 3 år. Det blev igen til
oprykning efter første år og vi befandt os
i 1. division i de næste 4 år. I 1976 var vi
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for 3. gang i landspokalfinalen, hvor vi i
en meget spændende kamp i Svendborg
Idrætshal tabte til Svendborg HK 11-10
efter flere omkampe.
Men i 1977/78 befandt KI sig igen i 2. division og nu begyndte derouten. 6 år i 2.
division, 3 år i 3. division og fra 1986/87
i Danmarksserien. Dog lykkedes det old
girls at vinde Danmarksmesterskabet i
1983.
Det havde været svært for KI at skifte
kvarter fra Nørre Alle til Bavnehøjhallen på Vesterbro. Det kneb med tilgang
udefra. Klubben arbejdede meget på at få
en stor ungdomsafdeling, da man var klar
over, at dette var klubbens styrke fremover. Vi havde dygtige ungdomstrænere
blandt os, og her skal nævnes Birthe Larsen, Maj Britt Andersen og senere Lykke
Frederiksen.
En håndboldklub kan føre mange gode
oplevelser med sig udover at spille turnering på det hjemlige plan. Rejser til
udlandet, samvær og hygge o.s.v. KI har
gennem tiderne haft mange venskabsklubber. Tidligst i Stockholm og Oslo
med mange genbesøg hos hinanden og
et særligt bekendtskab er Neistin i Thorshavn. Venskabet stammer fra krigens tid
1940-45, da færinger var indefrosset i
Danmark og mødte gæstfrihed hos bl.a.
boldspillerne fra KI.
I 1948 blev det første gang til et visit i
Thorshavn, der blev fulgt op med et nyt
besøg der i 1955. Senere har vi besøgt
Færøerne i 1973 og 1981.
Især turen i 1973 er blevet uforglemmelig.
I august 1986, hvor KI fyldte 80 år, havde vi genvisit af Neistin. Mange KI’ere var
med til at tilrettelægge opholdet her, der
blev ydet en utrolig indsats fra medlem-

KI sikrede sig det første uofficielle DM for kvinder i
1936, på holdet var Edith Kallehauge, Inger Ljungberg, Erna Hougaard, Annelise Vestergaard, Herta
Axelsen, Thora Barfoed, Inge Friis Nielsen.

mernes side - et sammenhold i klubben,
der var helt fantastisk.
KIs fødselsdag blev i øvrigt fejret med en
stor fest i Sydvest medborgerhus, hvor
65 gæster deltog i den meget vellykkede
fødselsdagfest, der varede til langt ud på
natten. Dagen efter var der fødselsdagsstævne i Valbyhallen, hvor spillerne fra
1., 2. og 3. holdet samt Old Girls mødte
”friske” op til kamp.
Spørgsmålet om sammenlægning med
Ajax har flere gange været rejst, uden at
der har været gehør herfor.
Først da Ajax ændrede sine love, således
at piger også kunne optages, blev KIs
bestyrelse klar over, at det fremover ville
blive svært at klare denne konkurrence,
og at det også ville være uklogt - sammen
kunne vi sikkert nå meget længere.
I 1988/89 begyndte så samarbejdet om
en fusion, og ved Ajax og KIs generalforsamlinger i maj 1989 var betingelserne
klar, og fusionen blev vedtaget af begge
parter.
■
■
Således endte KIs historie.
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Ajax er mere end håndbold.
- en hilsen fra keglesektionen
Enhver idrætsforening med respekt for
sig selv, har på et eller andet tidspunkt
organiseret en afdeling, hvor gamle hæderkronede medlemmer, som har lagt
aktiviteterne fra sportspladsen bag sig,
kan forlyste sig med en eller anden form
for motion og samle de gamle drenge til
fortsat kammeratskab og drøfte tidligere
tiders bedrifter.
Således har vi det også i Ajax.
Ganske vist var der ingen, der i 1942, da
den første kegleturnering løb af stabelen,
tænkte 50-60 år frem i tiden. For at beskæftige medlemmerne under besættelsen, hvor mange idrætshaller blev lukket,
og somme tider udgangsforbud, iværk-

satte bestyrelsen med Bent Carstensen i
spidsen den første kegleturnering den 16.
september 1942 i ”Berejstes Hus”.
Først 2 år efter fulgte man succesen op
og i 1951 blev kegleturneringen sat på
skinner. Siden er der blevet dystet energisk hvert eneste år om den evigt vandrende sølvpokal.
I jubilæumsåret er Bent Carstensen stadig
en skattet kegletriller med titlen af præsident. Den daglige ledelse er Elvir Person
som formand og Ole Friis turneringsleder
og redaktør. Vi må tilstå at medlemsskaren er svundet ind og vi optager gerne nye
■
gamle Ajax medlemmer.
■

Kegleklubben maj 2008, Fra venstre:
Lasse Skovby Rasmusson, Morten Petersen, Ole Friis, Hans Christian Larsen, Jørgen Hindsholm, Sven Bay,
Bent Carstensen, Steen Michelsen, Allan Petersen og Elvir Persson.
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Keglekongerne
1942

Børge Hansen

1979

Henning Jensen

1944

Willy Nielsen

1980

Benny Madsen

1951

Svend Lorentzen

1981

Benny Madsen

1952

Børge Brygger

1982

Benny Madsen

1953

Frode Pedersen

1983

Ole Friis

1954

Børge Brygger

1984

Benny Madsen

1955

Frode Pedersen

1985

Sven Bay Nielsen

1956

Frode Pedersen

1986

Benny Madsen

1957

Frode Pedersen

1987

Svend Aage Madsen

1958

Svend Lorentzen

1988

Benny Madsen

1959

Kristian Skovby

1989

Ole Friis

1960

Børge Brygger

1990

Sven Bay Nielsen

1961

Svend Lorentzen

1991

Sven Bay Nielsen

1962

Svend Lorentzen

1992

Ove Ejlertsen

1963

Helmuth Nielsen

1993

Ove Ejlertsen

1964

Svend Lorentzen

1994

Elvir Persson

1965

Kristian Skovby

1995

Ove Ejlertsen

1966

Kristian Skovby

1996

Ove Ejlertsen

1967

Kaj Christiansen

1997

Ove Ejlertsen

1968

Svend Lorentzen

1998

Ove Ejlertsen

1969

Kristian Skovby

1999

Elvir Persson

1970

Svend Lorentzen

2000

Sven Bay Nielsen

1971

Svend Lorentzen

2001

Elvir Persson

1972

Svend Lorentzen

2002

Sven Bay Nielsen

1973

Benny Madsen

2003

Ole Friis

1974

Bent Jakobsen

2004

Elvir Persson

1975

Bent Jakobsen

2005

Ole Friis

1976

Benny Madsen

2006

Elvir Persson

1977

Bent Jakobsen

2007

Elvir Persson

1978

Benny Madsen

2008

Ole Friis
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Bowlingpigerne
For 40 år siden – helt nøjagtigt ved Ajax’
35 års jubilæumsfest på Søllerød Kro –
blev der dannet en bowlingklub. Det var
Ajax-konerne, som syntes, at de også
skulle have en friaften. Mændenes håndboldaktiviteter fyldte meget alle vegne.
Det var bl.a. den daværende formandskone og stadig bowlingspillende Nelly,
som var én af initiativtagerne.
Bowlingklubben har gennem alle 40 år
trofast spillet den 2. fredag i hver måned. Efterhånden er samtlige bowlingbaner inden for hele Københavnsområdet
afprøvet. Hvert år ved sæsonens afslutning står den på en hyggelig weekendtur
eller en turistrundtur i København med

indlagte spisepauser. 4 af de ”oprindelige” piger er stadig aktive: Nelly, Lissie,
■
Gerda og Annelise.
■

Øverste række fra venstre: Eve Winther Nielsen, Gerda Bay, Lissie Jensen, Annelise Nielsen
Nederste række fra venstre: Nelly Petersen, Kirsten Block, Karen Nielsen, Annette Hansen
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1988
Året startede med at KHF sendte os et
brev, om at de ville afholde julestævne i
1988 og at 1. og 2. div. klubber skulle
været parat til at afgive spillere til dette.
Det var vi kede af efter at have afholdt
julestævne i 12 år. Men en artikel i Berlingske Tidende fik KHF til at foreslå, at
vi skulle samarbejde herom.
Divisionsholdet klarede sig igen pænt,
men det blev heller ikke til oprykning i
denne sæson, vi blev nr. 5 og denne gang
var det Nyborg der vandt 2. div. Øst.
Christian Dalmose blev udtaget til Ulandsholdet til en tur til Spanien.
Keld Kastrup der meget beredvilligt trådte til som træner, da Jørgen Frandsen
sagde stop i utide, og efter en meget flot
indsats trådte tilbage for at give plads til

et nyt træner team, nemlig Bent Hansen
(hovedtræner) og Christian Andersen.
Begge vore holdledere, Gunnar for 1.
holdet og Asmus for 2. holdet stoppede
med deres store arbejde for klubben.
Vi kaldte det elite i Ajax, da vi indførte
bonus ordning, altså en slags professionel afdeling. I Ajax diskuterede man
meget under hvilke former for man var
enige om at man ville tilbage til toppen
af dansk håndbold. Men man ønskede
samtidig ikke at man skulle kaste sig ud i
økonomiske vovestykker, ej heller at slå
foreningslivet i stykker.
Der var mange runde dage dette år:
Gunnar Klansø og Arne Lykke 50 år.
Ejner Kordt og Jørgen Simon Larsen
60 år og Lasse Rasmusson 40.

Første pigehold med formand, træner og ungdomsformand
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Keglekonge dette år blev Benny Madsen, der således afløste sin bror Mads.
En af de utrættelige fædre Egon Jakobsen holdt fantasifuld tale ved AUV´s 10
års jubilæum, efter hyldest talen fik Egon
overrakt Ajax’ sølvnål. Et revy hold gav
mange fine hip til klubben og de manglende piger.
Man begyndte straks herefter at drøfte
seriøst om piger skulle kunne optages
i Ajax, der kom et større pres fra forældre der havde meldt deres piger ind i
mini afdelingen og senere så ikke kunne
fortsætte.
GF blev historisk da Egon Jakobsen kom
med et forslag om piger kunne optages i
Ajax. Dette blev vedtaget med 21 stemmer for og ingen imod. Så efter 54 år
som kun værende en drenge klub blev
pigerne ønsket velkommen.
Man vedtog herefter at man snarest
skulle tage kontakt til KI.
Keld Kastrup modtog Ajax–pokalen efter den bevægede GF.
Efter at professionel håndbold blev indført, forsøgte man hvert år at forstærke
1. holds truppen. Over sommeren fik vi
således tilgang af Henrik Jørgensen fra

Holte, Troels Brøns vendte tilbage. Fra
Ribe fik vi Lars Vindstrup. Hvorimod
Carsten ”Valle” Frandsen ønskede at
vende tilbage til Vallekilde–Hørve.
I pokalturneringen var Ajax årets pokaldræbere idet vi slog Holbæk, Helsingør
og Holte ud.
Efter første halvdel af turneringen i 2.
div. Øst lå vi på 1. pladsen.
Herrejunior vandt KM, Østturneringen
og fik sølv ved DM med Helge som træner og spillere som Anders Krogh, Peter
Jensen, Lars Yamaue og Allan Rasmussen.
For første gang var vi i Portugal i sommerferien og det var med juniorer og
ynglinge.
Lilleputter og ynglinge var i pokalfinalen, men kun lilleputter vandt med Serkan, Johni P. og Pelle Larsen.
Og så var det blevet slettet i Ajax’ love,
at kun drenge kunne blive medlem. Vi
havde derfor for første gang et lilleputpigehold med i turneringen med Thomas
Krogh som træner, og det første pige
mål i Ajax blev scoret af Jeannie Rørbæk.

1987
1.holdet havde lagt fint ud fra start, og
nerverne var således ikke uden på trøjerne, da anden halvdel af turneringen
startede op. Men der kom en nedtur, der
bevirkede at vi ikke kom med om oprykningspladserne, skønt vi sluttede fint af og
slutresultatet blev en 5. plads. GOG blev
nr. 1.

Det var også i denne sæson at pr-udvalget (Fugmann, Lykke og Hagemann) fik
en god ide og fik tilladelse til den, nemlig
at få vægreklamer i Bavnehøjhallen. Det
giver penge i kassen til yderligere aktiviteter.
Vor ungdomsformand Helge Bruus fejrede 40 års fødselsdag, der kom mange og
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gratulerede ikke mindst dem der havde
fået deres håndboldopdragelse hos Helge.
Senere blev det Erling Fugmann’s tur til at
runde et skarpt hjørne, 50 år. Erling Fugmann har i mange år været sponsor for
Ajax, desuden gav han altid en hjælpende
hånd med mange sager.
Desværre mistede vi en god gammel ven
i Olav Malmstrøm, der faldt bort. Malmstrøm var ivrig med til at bygge klubhuset
og derefter passede han køkken og bar.
Utroligt men sandt var det at Svend Aage
Madsen vandt keglekongetitlen for første
gang efter et tæt opgør med Sven Bay.
Steen Brandt skrev en lang artikel i Ajaxbladet om det at dele telefonbøger ud. Det
var første gang man kastede sig ud i et
så stort pengeprojekt. Det blev til 45.718
stk. svarende til 50.290 kg papir. Det var
planlægning på et helt andet niveau.
Julestævnet (Wang Cup) havde dette år
deltagelse af et dame talenthold (med 6
U-VM spillere) mod et 1. div. hold
1.div.holdet vandt 23–20.
På herresiden havde man et talent hold
mod eks-landsholdspillere. eks-landsholdet vandt 22–20. På talentholdet var vore

egne Henrik Fugmann, Michael Madsen
og Christian Dalmose.
Drengeholdet med Jørgen Gulmark som
træner og med spillere som Lars Yamaue,
Lasse Jakobsen og Allan Rasmussen,
vandt KM og senere DM, selv om Allan
ikke var med på grund af et brækket hånd.
Lilleputterne blev også københavnsmestre. Drengene vandt pokalturneringen
og vi havde som eneste klub både juniorer
og ynglinge med i Østturneringen. Med
disse og andre resultater fra turneringer
og stævner var vi stadig den bedste klub
på ungdomssiden i København og hele
landet.

1986
5 Ajax’er deltog på KHF’s ungseniorhold,
alle fra sidste års ynglingemestre det var
Michael Madsen, Claus Lykke, Henrik Fugmann, Lasse Cederquist samt Christian
Lønborg. Der blev spillet en landsunions
turnering på Fyn 8. og 9. marts. KHF blev
nr. 2 efter JHF. De samme spillere deltog
også i en kamp mod det færøske landshold.

Ingemann Rasmussen afgik ved døden
kort før sin 94 års fødselsdag. Ingemann
lærte vi at kende den første dag vi startede klubhusbyggeriet i 1976. Han mødte
op på arealet hver gang der blev bygget
og filmede det meste. Det blev en god
film der afsluttedes med den store indvielse i 1977.

64

Bestyrelsen fik en hel ny idé, man indkaldte medlemmerne til et seminar d. 1.
februar for at drøfte klubbens fremtidige
strategi.
30 personer deltog fra kl. 9 til kl. 19. DIF´s
konsulent Jørgen Skipper Nielsen kom
med et provokerende indlæg.
Bestyrelsen fik et godt feed back på dagens debat.
DT sluttede stort set tilfredsstillende, idet
vi sluttede på en 6. plads, vi havde nok
håbet på en lidt bedre placering med den
energiske træner Jørgen Frandsen. Desværre måtte Dan Malstrøm opgive at
spille elite håndbold grundet hans dårlige
knæ.
1. holdet vandt Valbymesterskabet og en
præmie på 7.000 kr. til klubkassen.
Bent Hansen sikrede 2. holdet en plads i

Mini Mix

Danmarksserien med en suveræn 1. plads
i Københavnsserien.
Formand Morten Petersen kunne d. 2.
maj fejre sit 25 års jubilæum i bestyrelsen. De første 8 år var som sekretær og
de 17 år som formand. Det var en så
bemærkelsesværdig indsats, så Morten
modtog Ajax pokalen for anden gang,
det er ikke hændt før.
Den sidste musketer Svend Jensen døde
natten mellem d. 15. og 16. januar efter
nogle få dages sygdom.
Æresmedlemmet Leif I fejrede 70 års fødselsdag d. 3. april.
Efter anden kamp i den nye sæson og
med 2 point trak Jørgen Frandsen sig
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Puslinge 1986

som træner. Keld Kastrup trådte hurtigt
til sammen med Carsten Grønmann. De
fik straks et par sejre i hus over topholdet
Holbæk og Svendborg

19–18. I 4. runde mødte vi serieholdet
Haslev, vi vandt sikkert 32–14. Derefter
trak vi Holte på udebane, Ajax tabte til 1.
div. holdet med 28–18.

Michael Madsen og Henrik Fugmann deltog på ungdomslandsholdets tur til verdensmesterskaberne i Jugoslavien.

Julestævnet der atter hed Wang Cup blev
en succes med landsholdet som deltager
med flere af de store stjerner fra udenlandske klubber.

Mod Tarup spillede Michael Haugen sin
divisionskamp nr. 100 og i kampen med
Dragsholm spillede Michael Johansen og
Lars Mortensen deres kamp nr. 75.
I landspokalturneringen startede vi ved
3. runde hvor holdet med besvær vandt

Puslingene vandt KM og sejrede i øvrigt
også i Herningstævnet. Både lilleputter,
drenge og juniorer var i pokalfinalen, altså
3 ud af 5 mulige. Lilleputterne vandt med
bl.a. Jesper Larsen og Lau Jakobsen på
holdet.
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1985
Efter 4 år som sponsor meddelte Kurt
Vøttrup, at Divan 2, Tivoli ville holde en
pause. Det var et sponsorskab der havde
været til stor gavn for klubbens 1. og 2.
hold.
Til gengæld fortsatte Adidas som tøjsponsor endda med en udvidelse.
Et stort projekt med udvidelsen af klubhuset med et anneks blev færdiggjort, denne
gang med håndværkere udefra.
Klubhuset kunne nu anvendes til overnatninger og man gik straks i gang med annoncerer i B.T. sportsplads.
Ajax pokalen blev tildelt Gunnar Lindgaard for sit fine arbejde som holdleder for
2. og 1. holdet. Sven Bay Nielsen blev

Lilleput drenge KM 1985

keglekonge for første gang og fik den eftertragtede pokal.
Holbæk HK vandt 2. division øst, vort 1.
hold blev nr. 7, men det skal tilføjes at vi var
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den eneste af 3 oprykkere der forblev i 2.
div. øst. Træner Jørgen Frandsen havde fået
mere trænings disciplin ind på holdet og en
7. plads var godt klaret, da mange af holdets
spillere havde været ude med skader herunder Dan Malstrøm med et ødelagt knæ.
Hans Bent Nielsen opnåede 100 kampjubilæum på 1. holdet, d. 3. november mod
Tarup i en sen alder, han havde ind imellem både stået på mål for 3. holdet og Old
Boys. Samme dag spillede Michael Haugen sin kamp nr. 75.
Der var hele seks debutanter på 1. holdet.
4 fra sidste års ynglingedanmarksmestre:
Michael Madsen, Claus Lykke, Henrik
Fugmann og Lasse Cederquist.
Julestævnet blev denne gang sponseret af
vor tidligere 1. holdspiller Mogens Poul-

Ynglinge 1985

sen der var ejer af Data Log. Han havde
valgt at kalde stævnet Wang Cup, idet
Wang var et af firmaets produkter.
Stævnet bestod af hold fra 1., 2. og 3.
div. og stævnet blev overraskende vundet
af 3. div. holdet. Som noget nyt afprøvede
man opgiver kast fra målmand, dette gav
mange morsomme episoder og kampene
blev afviklet i et meget højt tempo.
Et rigtigt godt for ungdomsafdelingen:
Herreynglinge vandt Østturneringen, blev
Københavnsmestre og Danmarksmestre.
Drengeholdet blev Københavnsmestre og
fik bronze ved Danmarksmesterskabet og
lilleputter blev KM med bl.a. Dennis Jacobsen og Lau Jacobsen.
Spillerne på HY var således blevet DM i
fire år i træk! Drengene tabte i pokalfinalen. Ajax var den suveræne bedste Københavnske klub.
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AJAX pokalen – et eftertragtet trofæ

Klaus Hansen
Carsten Sørensen

2007

2008

1985

Gunnar Lindgaard
1986

Morten Petersen
for 2. gang

Claus Rydberg
Tonny Petersen
Solveig Pedersen

2006

1987

Preben Andersen

2005

1988
1989

2004

Anette G. Larsen

2003

Christina Fogtmann

Keld Kastrup

2002

1990
1991

Kirsten Rydberg

Jørgen Gulmark
Robert Bjørn Andersen

Finn Nielsen

2001

1992

Steffen Andersen

Janne Rothberg

2000

1993

Birthe Larsen

Steen Meisner

1999

1994

Egon Jacobsen

Carsten G. Larsen

1998

1995

Karsten Hansen

Jannie Reckeweg

1997

1996

Helge Bruus Jensen
for 2. gang

