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B1960 sensationelt 
til finalen i inde-DM 
1994

DBU havde vedtaget, at der fra 1994 
skulle være et officielt danmarksmester-
skab i indefodbold. Kulturen omkring 
indefodbold var stor på det tidspunkt i 
Danmark. 

Hver weekend i vinterhalvåret var der 
præmiestævner over hele landet. Også i 
Købehavn var der næsten hver weekend 
stævner i Nørrebrohallen. 

B1960 arrangerede selv to store stævner 

i indesæsonenen, det blev senere skåret 
ned til et stævne for til sidst helt at 
forsvinde.

Træningsmæssigt var det begrænset, 
hvad der var mulighed for. Typisk to tim-
er hver uge, tirsdage kl. 21-23. Ofte med 
rigtig mange til træning og deraf begræn-
set trænings og spilletid.

Kampene varede typisk 7 minutter og det 
var noget der passede de fleste spillere 
godt. Mange var gode teknikere, men 
konditionen var ofte ikke i top. Men det 
var ikke det vigtigste. 

B1960 deltog i det indledende stævne i 
Valbyhallen sammen med ca. 30 andre 
hold. I hele landet deltog  200 klubber.

Indledende runde i København blev spillet i Valbyhallen. Ca. 30 klubber deltog og de tre bedste gik videre 
til finalestævnet i Aarup på Fyn. Der var flere divisionsklubber til stævnet. 
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Indledende runde i 
Valby

Vi vidste ikke hvad forventningerne til 
indledende runde skulle være. Vi startede 
på Cafe Heimdal til morgenmad. 

Holdet bestod af  Jesper Nielsen, Dan 
Bendtsen, Jørgen Larsen, Tom Frederik-
sen, Rune Fuglsang, Jan Bentzen og 
Frank Nielsen. Træner var Frank Jeppe-
sen og holdleder var René ”Disse” Johan-
sen.

Forventningerne var ikke særligt store. 
Banestørresen var den normale og der 
var fire på hver hold, men til forskel for 
de sædvanlige stævner, blev det spillet 
på 7-mands-mål, målmanden måtte tage 
med hænder og alle spillere måtte være 
overalt på banen. 

Men vi var ret suveræne:
Uafgjort mod Ryvang
8-1 over Sundby
7-1 over divisionsklubben Skovshoved.

Puljevinderkampen foregik mod KB. 
Bagud 3-5 kort før tid lykkedes det dog 
til sidst netop at få uafgjort og i forlænget 
spilletid slog vi til og vandt. 

I finalerunden tabte vi 3-5 til HB der dog 
selv tabte 2-5 til Valby. I den afgørende 
kamp skulle vi derfor slå Valby med 3 
mål. Det lykkedes - vi vandt 5-2 og var i 
finalen.

Vi var i finalen mod Brønshøj som vi dog 
tabte 5-2 til. Men da tre hold gik videre til 
finalestævnet, var der ingen problemer. 
Så sammen Brønshøj og Valby der blev 
nummer 3, var vi finalestævneklar. 
Topscorer blev Frank Nielsen med 9 mål.

Politiken 22. januar 1994.
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Opvarmning på 
Cafe Heimdal

Endelig blev det dagen for 
finalestlævnet. Vi mødtes på Cafe 
Heimdal kl. 6 til morgenmad. Derefter 
med bus ca. 2 timer til Aarup på 
Fyn. Det var før storebæltsbroen blev 
bygget, så vi skulle med færgen - der 
pudsigt nok hed Heimdal. Det kunne 
nogle af de 40 medrejsende tilskuere 
ikke stå for - så en souvenir i form af 
en måtte prydet med MS Heimdal blev 
slæbt med i bussen og senere kom den 
med hjem til pynt på Cafe Heimdal.

Omtale i Nørrebro avis 12. januar 1994.
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Frank Jeppesen havde som formand for 
B1960 lavet et fint lille program.

Finalestævnet

Til finalestævnet skulle vi møde Viking Rønne, Viborg FF, Esbjerg FB, Glostrup IF 
og Ringsted. Specielt Viborg var frygtet. På deres hold var Leif “Lunte” Nielsen, som 
havde spillet i Brøndby, og som var ekspert i indendørs fodbold. 

Resultatmæssigt gik det fint. 
Viking Rønne  blev slået 6-5
Viborg bankede os 9-2
Glostrup IF  4-4
Esbjerg FB tabte vi 3-2

I sidste kamp mod Ringsted kunne vi gå videre med sejr, men trods 4-0 føring slap 
kræfterne op og kampen endte 4-4.

Et kig ind i Aaruphallerne der 

består af to haller begge med lille 

tribune.
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Bemærk flere kendte navne. Fx Jon Dahl Tomasson for Køge og Carsten Hemmingsen fra B1913
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Næstved stillede med lidt af et stjernehold, bl.a med nuværende assisterende landstræner Peter 
Bonde og Nicolai Wael. Esbjerg havde den senere landsholdsmålmand Peter Skov Jensen med. 
Vi stillede med samme hold som i indledende runde. Stævnets bedste spiller var Leif Nielsen fra 
Viborg FF der i øvrigt også havde Steffen Højer på holdet.

Skjold Birkerød blev den første officielle danske mester i indendørs fodbold.
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Og så blev vi berømte...

Som avisklippene viser, var der en del omtale af stævnet. Der var fokus på den lille 
klub, der drillede de store - og  i Politiken blev vi kaldt bodegaholdet!

Til selve stævnet var både DR og TV2 tilstede samt radiosporten. Frank Jeppesen 
blev interviewet til radiosporten og målmand Jesper Nielsen blev interviewet af 
TV-2 sporten. Klippet blev vist i bedste sendetid søndag aften med Morten Stig 
Christensen som studievært. Klippet fra udsendelsen kan ses på YouTube -
http://www.youtube.com/watch?v=acq8LEWPv_Q 
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Mere fokus...

Der var fokus på klubben også efter stævnet. Til et stævne i Nørrebrohallen blev 
holdet passet op af en freelancejournalist, der ville lave en reportage om pengene i 
indendørs fodbold. Ingen vidste rigtig hvor reportagen blev bragt - så overraskelsen 
var stor, da en spiller i klubben kunne medbringe et meget kulørt erotisk blad med 
artiklen om vores hold.

Billedet er fra Nørrebrohallen. Fra venstre er det Tom 
Frederiksen, Jørgen Larsen, Jesper Nielsen, Frank Niel-
sen, Flemming Hansen og Dan Bendtsen. Til højre ses 
interview med Frank Jeppesen og Tom Frederiksen.

Skrevet af Jesper Frænde (Nielsen) maj 2013
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