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Herrefinale 

OMK vs. Tietgen 

15.30 

 

Kvindefinale 

OMK vs. RHK 

17.30 

Play-off kamp 

Nybrogaard vs.  

Regensen 

Finaledag i Fælledparken 

One to watch: Jacob Motzfeldt  

Denne tekstenhed kan indehol-

de 150-200 ord. 

Fordelen ved at bruge et ny-

hedsbrev i salgsøjemed er, at 

du kan genbruge indholdet fra 

andet marketingmateriale, for 

eksempel pressemeddelelser, 

markedsundersøgelser og 

salgsrapporter. 

Nøglen til et godt nyhedsbrev 

er at gøre det anvendeligt for 

læserne, selvom hovedformålet 

med distributionen af det selv-

følgelig er at sælge et produkt 

eller en serviceydelse. 

En god måde at tilføje nyttige 

oplysninger i et nyhedsbrev på 

kan være at skrive egne artik-

ler eller at indsætte en kalen-

der med kommende arrange-

menter. Du kan også fortælle 

om nye produkter. 

Du kan underbygge dine egne 

artikler med artikler, du finder 

på internettet. Du kan skrive 

om alle mulige emner, men du 

skal undgå at gøre artiklerne 

for lange. 

Du kan også genbruge indhol-

det fra dine nyhedsbreve på 

virksomhedens websted. Med 

Microsoft Publisher kan du 

nemt konvertere dit nyheds-

brev til en webpublikation. Når 

du er færdig med nyhedsbre-

vet, er det nemt at konvertere 

det og udgive det på internet-

tet. 

udmattet efter 5 minutters spil, 

så fortsætter maskinen Motz-

feldt til sidste fløjt. Med hans 

kølige overblik og elegante 

touch styrer han midtbanen 

ofte i samarbejde med enten 

Morten Hindsø eller Christian 

Lykke. 

Motzfeldt er involveret i det 

defensive såvel som det offen-

Jacob Sand Motzfeldt 

11 kampe 2 mål 

Motzfeldt er den eneste spiller 

som har spillet i samtlige af 

Tietgens kampe i år og forven-

tes at være en af de centrale 

spillere i finalen. Denne hårdar-

bejdende midtbanespiller giver 

sig altid 100 % og på trods af at 

han ser ud som at han er   

sive, hvor det i sæsonen er 

blevet til 2 mål, selvom viljen 

og chancerne har været til 

flere. En dedikeret spiller der 

yder alt for holdet og som er 

omdrejningspunktet for det 

opbyggende spil.  

 

Så hold øje med Tietgens num-

mer 6! 

Herrernes finale 

Kl. 15.30 går det løs når kolle-

giefodboldsæsonen afsluttes på 

fornemste vis med kampen om 

pokalen. Denne blev sidste år 

vundet af Egmont kollegiet og 

vil i år altså enten ende på 

Amager eller Vesterbro. Den 

længe ventede kamp bliver 

dømt af kollegieturneringsleder 

og dommer Morten Kornbech 

Larsen.  

 

Kvindernes finale 

OMKs suveræne damehold har 

også fundet vej til pokalfinalen 

og der er lagt op til en hæsblæ-

sende kamp når de møder 

sidste års vindere RHK. Denne 

kamp foregår efter herrernes 

finale og er spillet på halv bane. 

 

God fornøjelse til alle frem-

mødte og held og lykke til alle 

finaleholdene. 

Fælledparken lægger d. 11 

november (kunst)græs til ikke 

bare én, men to pokalfinaler 

samt en play-off kamp. Først 

spilles herrernes pokalfinale 

hvor vinderne af første og 

anden division mødes, i hvad 

der forventes at blive en brag 

af en finale. Herefter overtager 

kvinderne banen, hvor kampen 

står mellem OMK og RHK, før 

2.divisionsklubben Nybrogaard 

skal prøve at sikre sig opryk 

mod Regensen.  

DAGENS DOMMER: 

MORTEN KORNBECH 

LARSEN 
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Semifinale mod Nybrogaard 

Modstanderen Nybrogaard var en 

på papiret langt stærkere modstan-

der, da Tietgen før denne kamp 

aldrig havde vundet mod dem. De 

tidligere kampe havde dog givet 

Tietgen-truppen vigtig erfaring, der 

blev brugt til fulde i en hæsblæsen-

de semifinale. Efter 10 min. spil 

gjorde Klaus Langholz det til 1-0, 

men blot 5 min. efter blev den fø-

ring udlignet af Nybrogaard. Den 

føring holdt dog ikke længe, da 

Langholz og Johan Winberg udbyg-

gede føringen til 3-1. En reducering 

til 3-2 før pausen skabte dog spæn-

ding igen.  

Anden halvlegs start blev skæmmet 

af at Tietgen fik to mand udvist med 

gule kort, men truppen viste ægte 

holdånd og præsterede at score 3 

mål i undertal, hvor Johan Winberg 

fik sit hatrick da han gjorde det til 

både 4-2 og 5-2, før Paolo Salvetti 

kronede udvisningsperioden med 

sin 6-2 scoring. Christoffer Marti-

nussen afsluttede Tietgens scorings-

række før en yderligere Nybro-

gaard-reducering afsluttede kampen 

med resultatet 7-3. Dermed var 

finalepladsen sikret og modstande-

ren skulle vise sig at blive OMK, der 

trak det længste strå ved at vinde  

1-0 over Egmont i den anden semi-

finale.  

Tietgenkollegiets rute til finalen 

startede til trænermødet d.9 febru-

ar hvor lodtrækningen gjorde at 

Tietgen gik ind i turneringens kvart-

finale, hvor modstanderen ble Willi-

am Demant Kollegiet (WDK).  

Kvartfinalen mod WDK 

Turen gik til Lyngby og DTU’s sta-

dion, hvor humøret hos Tietgen-

drengene var højt, da Tietgen aldrig 

har tabt til WDK. Kampen gik i 

gang og det viste sig hurtigt at sti-

men mod WDK skulle fortsætte da 

Tietgen kom foran 2-0 allerede 

efter 5 minutter på mål af hhv. 

Klaus Langholz Kristensen og Rune 

Jørgensen. Herefter sad Tietgen på 

det meste af spillet og på trods af 

nogle gule kort, blev det også til 3-0 

og 4-0 på mål af Toke Røjgaard og 

endnu en gang Klaus Langholz. Her-

med var semifinalen sikret, hvor 

modstanderen hed Nybrogaard.  

SEMIFINALE 

NYBROGAARD 

vs. 

TIETGEN  

09-09-12 

3 –7 

 

0-1 Langholz 

1-2 Langholz 

1-3 Winberg 

2-4 Winberg 

2-5 Winberg 

2-6 Salvetti 

2-7 Martinussen 

Vejen til finalen 

KVARTFINALE 

WDK 

vs. 

TIETGEN 

20-06-12 

0-4 

0-1 Langholz 

0-2 Jørgensen 

0-3 Røjgaard 

0-4 Langholz 
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C.F. TIETGENs historie 

CLUB de FÚTBOL TIETGEN– historien 

Club de Fútbol Tietgen blev 

skabt en solbeskinnet martsdag 

i 2010 af tidligere beboer Ste-

phan Frisendal. Der blev sørget 

for hvide trøjer og turnerings-

tilmelding, dog blev budskabet 

omkring turneringstilmeldingen 

ikke meldt ud til holdet. Dette 

resulterede i at Tietgen i sine 

første 2 kampe i FKBU serie 

SH udeblev og dermed tabte  

3-0 i begge kampe. Første 

kamp blev i Valby mod Dansk 

Bredbånd, som blev slået med 

6-2. På trods af den ellers dår-

lige start viste Tietgenholdet 

styrke og vandt serien (12 

vundne, 1 uafgjort, 3 tabte). 

Sejren kom i hus på et mål af 

Alexander Amundsen i allersid-

ste kamp. Udfordringerne i 

FKBU var dog ikke store nok 

for det talentfulde Tietgenhold, 

så nye græsgange blev søgt. 

Kollegiefodbold 

Derfor virkede det naturligt, at 

en tilmelding til kollegiefodbold-

turneringen blev indgivet i fe-

bruar 2011. Dermed skete der 

ikke blot et skifte fra 7-mands 

til 11-mandsfodbold, men også 

et skifte fra de halvkedelige 

hvide trøjer til de nu så famøse 

røde og gule striber. Beslutnin-

gen blev taget og 2. division og 

pokalturneringen ventede nu de 

sultne Tietgendrenge . Niveauet 

var langt højere end i FKBU og 

hele første sæson blev en til-

vænningsperiode, hvor specielt 

skiftet fra 7-mands til 11-

mandsfodbold indebar en del 

problemer.  

Højdepunktet for første sæson 

i kollegiefodbold blev den le-

gendariske pokalkamp mod 

Egmont. Egmont slog Tietgen i 

deres allerførste træningskamp 

med 7-0, men det var fuldstæn-

dig glemt d. 14 juni. Det var et 

sandt drama der uspillede sig i 

Fælledparken hvor et mål af 

Morten Hindsø i sidste minut 

sikrede uafgjort og dermed 

forlænget spilletid. I den for-

længede spilletid blev der ikke 

scoret og så gik gyseren over i 

straffesparkskonkurrence, hvor 

det 14. straffespark afgjorde 

det, desværre til Egmonts for-

del. Det var dog i sandheden 

en legendarisk kamp.  

 

Sæsonen blev afsluttet  og 

Tietgen endte på 3.plads med 

11 point, hvor play-off kampen 

glippede i allersidste kamp.  

Tietgenholdet skulle dog vise 

sig at være sultne efter den 

første sæson.  

Marts 2010 

Club de Fútbol Tietgen 

oprettes 

28. marts 2010 

Første træning DR-byen 

29. april 2010 

1.kamp FKBU 7-mands  

6-2 sejr mod Dansk Bred-

bånd i Valby 

Tietgen spiller i hvidt/sort 

 4. oktober 2010 

Vinder af FKBU  

Herresenior gruppe SH 

Februar 2011 

Indtræder i kollegiefodbold 

2.divison 

April 2011 

De famøse rød/gule striber 

rammer spillertrøjen 

1. maj 2011 

Første kamp i 2.division 1-1 

mod WDK i Lyngby 

Første mål=Mads Kronborg 

Første sæson for Tietgen-drengene  —dengang i hvidt og med færre danskere. På billedet ses 2 danskere, 4 spaniere, 1 

islænding, 1 franskmand, 1 amerikaner, 1 serber og 1 nordmand 



 

 

med 2 kasser før Johan Win-

berg kort før tid cementerede 

3-1 sejren til Tietgen og der-

med direkte oprykning. 

 

 Første division venter 

I sæsonen 2013 venter så nye 

udfordringer igen for Tietgen-

drengene, når første divisions 

fodbold står på skemaet. Hol-

det venter spændt på at møde 

nye modstandere og få flere 

kampe i benene. Derudover er 

der forhandlinger i gang om-

kring ny hjemmebane for Tiet-

genkollegiet, hvor det muligvis 

bliver flyttet fra det nuværen-

de, Fælledparken, til banerne 

ved Lossepladsvej, hvilket er 

meget tættere på kollegiet og 

forhåbentlig medfører tilgang 

på tilskuersiden.                

Anden sæson 

Den længe ventede anden 

sæson bød på en del flere kam-

pe, da 2. division blev udvidet 

med Nordisk og Rigshospita-

lets kollegium. Tietgen fik en 

den forventede start med en 

2-0 sejr over Hjortespringskol-

legiet i Herlev. Denne kamp 

kunne dog have gået helt galt, 

da spillerbussen blev meget 

forsinket og først var fremme 

5 min før kampstart.  

 

Herefter fulgte nogle uheldige 

tab mod Nybrogaard og RHK, 

men holdet kom stærkt tilbage 

i de følgende kampe. Offensi-

ven kom i gang, mens der blev 

lukket godt ned bagi og dette 

lagde grundlagen for en 

sejrstime der har varet fra d.20 

maj indtil nu. En af nøglekam-

pene var semifinalen mod 

Nybrogaard, et hold som Tiet-

gen inden da ikke havde slået, 

men som blev slået eftertryk-

keligt i semifinalen. 

 

Oprykningen blev sikret i næst-

sidste ligakamp, hvor modstan-

deren hed RHK. Ved halvleg 

stod den 1-0 til RHK og denne 

hårdspillede kamp ændrede 

fuldstændig karakter i anden 

halvleg. Efter en taktisk ind-

skiftning af Christoffer Marti-

nussen, kvitterede selvsamme 

Generelt forventes det at hol-

det i 2013 skal vænne sig til 

niveauet og målet er at holde 

sig endnu en sæson i første 

division. Det bliver en udfor-

drende sæson, men en ting er 

sikkert at vi går et spændende 

år i møde og at Tietgenholdet 

fortsætter ufortrødent videre.  

Først er der bare lige en pokal-

finale der skal spilles!  
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Straffesparksskytterne i 

den legendariske          

marathokamp mod Eg-

mont i 2011 

12. juni 2011 

Første sejr 7-3 mod 

Hjortespring i Fælledparken 

14. juni 2011 

Legendarisk pokalkamp mod 

Egmont, endte med 7-6 tab 

efter 14 straffespark 

9. oktober 2011 

Tietgen nr. 3 i ligaen 11 point 

(V:3/ U:2 / T:3) 

27. april 2012 

2. division startes igen 2-0 

sejr mod Hjortespring 

20. juni 2012 

Kvartfinale WDK 4-0 sejr i 

Lyngby 

9. september 2012 

7-3 sejr i Lyngby—finaleplads 

sikret 

30. september 2012 

Tietgen sikrer sig opryk til 1-

division med 3-1 sejr over 

RHK i Fælledparken  

11.november 2012 

Pokalfinale mod OMK 

2. Division Herrer 

# Hold Kampe V U T Score Diff Point 

1 Tietgen 10 7 0 2 29- 9 20 24 

2 Nybrogaard 10 6 3 1 20 - 12 8 21 

3 RHK 10 6 2 2 31 - 14 17 20 

4 Nordisk 9 3 2 5 20 - 24 -4 11 

5 
William De-

mant 
10 1 3 5 18 - 31 -13 6 

6 Hjortespring 9 0 2 8 16 - 44 -28 2 
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Hjemmebane:  

FÆLLEDPARKEN 

 

Truppen  
I alt 29 kollegianere har alle 

været i aktion i de rødgule 

striber i 2012. Her er en over-

sigt, hvor totale antal kampe er 

angivet samt mål. Der gøres 

opmærksom på at antal kampe 

er beregnet fra 2010, så det er 

altså både fra kollegiefodbold-

turneringen samt 7-

mandsturneringen.  

K = kampe 

M= mål 

Morten Frahm  

K: 3 

Christian Jensen Gaard  

K: 13  

Anders Clausen 

 K: 5 

Cornelius Lund Madsen  

K: 2  

Anders Wils  

K:8 

Frederik Kragh Christensen  

K: 2  

Bryan LaBissoniere 

K: 4 

Martin Sørensen  

K: 11 

Viktor Kjeldgaard Grønne  

K: 7 

Sebastian Slej  

K: 13 M: 1 

Sebastian Jensen  

K:7 

Nikola Ljubicic 

  K: 26 M: 2 

Alexander Amundsen 

K: 28 M: 1  

Målmænd 
Forsvar 
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Tidligere spillere:  FKBU + 1.sæson kollegiefodbold 

Maria Guld K:4  

Bjørn Kiilsgaard K:5 M:1 

Michael Jensen K:16  

Kasper Dichmann K:4 

Rune Guldberg K:2 

Sam Hall K:3 

Christopher Sylvest K:3 

Alex Brooks K:3 

Mads Kronborg K:6 M:1 

Pedro Del Corro K: 2 

Alex Deherrera K:7 M:2 

Dani Mora K:7 

Eduardo Garcia K:7 

Benoit Guerville K:5 

Pol Mateo K:6 

Alex Aristedmou K:3 

Bardur Skipa K:1 M:1 

Casper Bork K:5  

Christian Zinck K:6 

Frederik Pedersen K:4 

Kasper Lilleskov K:1 M:1 

Logan Jamison K:3 M:1 

Martin  Justesen K: 2 

Mathias Højer K:1 

Mathijs Ikjhout K:3 

Patrick Eriksen K:1 

Peter Augustinus K:3 

Sven K:1  

 

K = Kampe 

M = mål 

Christoffer Martinussen  

K: 11 M: 5 

Christian Lykke-Rasmussen  

K: 8 

Johann Gudmundsson  

K: 13 M: 6 

Jacob Sand Motzfeldt   

K: 14  M: 4 

Johan Agergaard Winberg  

K: 7 M: 5 

Klaus Langholz Kristensen  

K: 12 M: 7 

Lasse Vitus Hupfeld  

K:1 

Lasse Marker 

 K: 7 

Morten Hindsø 

K: 13 M: 5  

Toke Røjgaard   

K:15 M:2 

Sebastian Stryhn Kjeldtoft  

K: 13 M: 5 

Rune Jørgensen  

K: 10 M: 2  

Paolo Salvetti 

 K: 10 M: 6 

Nishanthan Nadarasa  

K: 8 M: 1 

Rasmus Rue  

K: 2 M: 1 
Martin Rytkjær  

K:1 

Midtbane Angreb 
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”Det passer os ganske 

fint at vi har fået  

underdog-stemplet, for 

så har OMK  ingen idé 

om hvad der kommer til 

at ramme dem i finalen” 

Managerens peptalk  
”Vi nærmer os afslutningen på 

fodboldsæsonen 2012 og det 

har været et fremragende år 

for Tietgenkollegiet. 

 

Sidste sæson var vi meget tæt 

på en play-off kamp og dermed 

1.divison, men den glippede i 

sidste kamp. Så det var natur-

ligt at målet for sæsonen 2012 

var oprykning til 1.division. 

Med tilførslen af Rigshospita-

lets kollegium (RHK) og Nor-

disk kollegium blev 2.division 

mere spændende og det har 

været fedt at møde nye mod-

standere og få flere kampe i 

benene.  

 

Sæsonen 

Sæsonen startede fint med en 

2-0 sejr ude mod Hjortespring, 

men herefter tabte vi lidt ter-

ræn, da vi først ufortjent tabte 

3-2 til Nybrogaard og efterføl-

gende tabte 2-1 til et velspil-

lende RHK-hold. Herfra var 

der dog ingen vej tilbage og 

Tietgen tromlede frem resten 

af sæsonen. Vi har været inde i 

en rigtig god periode, hvor vi 

fra 20 maj har vundet samtlige 

kampe og mange af dem gan-

ske overbevisende, hvilket 

vores målscore fra denne  

periode også vidner om: 32 

scorede og 7 mål imod os.  

 

Stemningen på og omkring 

holdet har været fantastisk og 

det er virkeligt lækkert at se at 

der er kommet så mange nye 

dygtige spillere til kollegiet, om 

end det skaber problemer for 

en manager når startopstillin-

gen skal besluttes. Det er dog 

kun et positivt problem. 

 

Generelt har vi forbedret os 

meget over hele linjen siden 

sidste sæson. Specielt offensi-

ven var sidste år lidt rusten, 

men den rust røg hurtigt af her 

i år, hvor det har været en 

sand nydelse at se det hav af 

mål der er blevet scoret. Det 

er altid rart for en manager at 

hele offensiven har virket uan-

set hvilken konstellation af 

spillere der er blevet brugt.  

 

Vi har den evigt kæmpende 

Paolo Salvetti, der deler top-

scorertronen med Klaus 

Langholz som begge har scoret 

6 mål. Derudover er Tietgen i 

besiddelse af hattrick-helten 

Johan Winberg og Christoffer 

”super-sub” Martinussen, der 

begge sikrede oprykningen i 

kampen mod RHK. 

 

I modsatte ende har defensiven 

bestående af Nik Ljubicic, Vik-

tor Grønne og Sebastian Slej 

ryddet godt op og har givet 

god backup for hver af de 4 

målmænd, der har ydet en 

fremragende indsats for vogte 

Tietgen-målet.  

 

 

Alt det her har ikke kunnet 

lade sig gøre uden at have en 

hårdt arbejdende midtbane. 

Her skal specielt Jacob Motz-

feldt og Morten Hindsø styret 

med hård hånd. Det er også 

dejligt at få Christian Lykke 

tilbage fra et vellykket låneop-

hold på Hawaii samt at få til-

ført en spiller af Lasse Hup-

felds kaliber.  

Pokalfinalen 

At vi nu står i pokalfinalen er 

kronen på en ellers perfekt 

sæson. Målet med oprykning til 

første division lykkedes i næst 

sidste ligakamp, så nu er der 

fuldt fokus på finalen. 

 

Det er et suverænt mesterhold 

fra OMK vi skal møde og det 

bliver en hård kamp, hvor de 

skal leve med favoritstemplet.  

 

Vi vil på Tietgen-holdet kæmpe 

til sidste minut for at bevise at 

vi ikke bare bliver en ”walk-

over”. Det passer os ganske 

fint at vi har fået underdog-

stemplet, for så har OMK in-

gen idé om hvad der kommer 

til at ramme dem i finalen.”  

ALEXANDER AMUNDSEN 

SPILLENDE TRÆNER 

2010-nu 
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Kampoversigt 2012 

vælge mellem tusindvis af cli-

partbilleder og importere dem 

til nyhedsbrevet. Der er også 

flere værktøjer, som du kan 

bruge til at tegne figurer og 

symboler med. 

Når du har valgt et billede, skal 

du placere det tæt på den til-

hørende tekst. Sørg også for at 

indsætte billedteksten tæt på 

Denne tekstenhed kan indehol-

de 75-125 ord. 

Billeder eller grafik udgør en 

vigtig del af et nyhedsbrev. 

Tænk over artiklen, og spørg 

dig selv, om billedet understøt-

ter eller forstærker budskabet. 

Undgå billeder, som ikke har 

noget med indholdet at gøre. 

I Microsoft Publisher kan du 

billedet. 

        Al
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Dato Mod-

stand

er 

  Res                         

27/4 Hjor-

tespri

ng 

U 2-0                         

13/5 Nybr

ogaar

d 

H 2-3             1           

20/5 RHK H 1-2                         

3/6 WDK U 3-1                         

7/6 NO-

KO 
U 4-1                   1     

20/6 WDK 

(P) 
U 4-0                         

9/9 Nybr

ogaar

dP 

U 7-3             1       3   

16/9 Hjor-

tespri

ng 

H 6-0             1       1   

23/9 Nybr

ogaar

d 
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*aflysning fra WDK 

Gul = vundet 

Rød = tab 

Grøn = spillet kamp 
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Carl Frederik Tietgen 
19 mar. 1829—19. okt. 1901 

Bank– og industrimand 

-  

Tietgen var ikke blot den ledende er-

hvervsmand i 1800-tallet, hvor han 

stod bag et utal af nye virksomheder, 

men hans energiske ledelse debatteres 

endnu i dag, hvor mange af hans sel-

skaber desuden stadig eksisterer i bed-

ste velgående. C.F. Tietgen var en af 

den danske industrielle revolutions 

store drivkræfter. Med udgangspunkt i 

Privatbanken var han med til at stifte 

Nu står pokalkampen jo ikke kun 

mellem to kollegiefodboldhold, 

men også mellem to betydnings-

fulde forretningsmænd, der beg-

ge har givet navn til de respekti-

ve kollegier. Dette er kampen før 

kampen. 

 

 

Otto Mønsted:  
 

23.nov 1838—4 sep. 1916 

 

• Dansk storkøbmand og 

fabrikant 

• 1870 etablerer dampmølle 

• 1883 første margarinefabrik i        

Danmark– OMA (ja den er god nok!)  

• 1888 fabrikker i England  

 

Netværk, handlekraft, innovation og interna-

tionalisering – Otto Mønsted stod for alt det, 

der nu om stunder efterlyses og udbydes 

kurser i. Men i sin Aarhus-tid engagerede 

han sig desuden i lokalpolitik som medlem 

af byens råd. Således havde han ansvaret for 

byens gasværk, som blev drevet op til en 

overskudsforretning, der tog betydelige so-

ciale hensyn.  

 

en række af sin tids førende danske 

industrivirksomheder og institutioner. 

• medstiftende virksomheder 

(kun et lille uddrag) 

Esbjerg Havn, 

De Danske Spritfabrikker, Danske 

Sukkerfabrikker  

A/S Tuborg Fabrikker.  

Kjøbenhavns Telefonselskab, 

Faxe Kalkbrud, 

Strandvejens Dampsporvej  

 

• Besiddelser 

Hotel D’Angleterre 

Marmorkirken 

Kronprinsessegade 30  

 

 

Konklusion 
Al respekt for Mønsted og OMA, men 

der er bare lige 100 gange mere swag 

at eje D’Angleterre og have stiftet Tu-

borg og De Danske Spritfabrikker.  

Så det kan altså konstateres at den hi-

storiske duel ender med en klar      

Tietgensejr. 

 

 

 

Kilde: Wikipedia 

KOLLEGIEFODBOLD 

Otto Mønsted vs. C.F. Tietgen 

www.kollegiefodbold.dk 

Den storkøbenhavnske kollegie-
turnering blev stiftet i 1962 af 
følgende syv kollegier : Studenter-
gaarden, Kollegiegaarden, Nordisk 
Kollegium, Otto Mønsteds Kollegi-
um, Egmont Kollegiet, Kollegiet Sol-
bakken og Kollegiet Jomsborg.  
 
Turneringen har siden årtusind-
skiftet haft varierende tilslutning. 
Afhængigt af interesse inddeles de 
deltagende hold på flere divisio-
ner. Således har der de seneste 
årtier været minimum 2 divisio-
ner. I en årrække (indtil 1999) var 
turneringen opdelt i to 2. divisio-
ner (nord og syd) og een 1. divisi-
on.  
I 2011 betød den fortsatte frem-
gang at herreturneringens elleve 
hold blev delt i en 1. division med 

seks deltagere og en 2. division 
med fem deltagere. Dameturne-

ringen gik fra syv til seks hold. 

Sideløbende med ligaturneringen 
kører en pokalturnering, som alle 

hold kan deltage i. 

Der er pokaler til såvel mester 

som pokalvinder. 

Gennem tiderne har de deltagen-
de kollegier været placeret over-
alt i Storkøbenhavn fra Vedbæk i 
nord til Hvidovre i syd, og Balle-
rup i vest til Amager i øst. 
 
I sæsonen 2012 har herreturne-
ringen 13 deltagende mandskaber 
(11-mands) fordelt på to rangere-

de divisioner og seks damehold 
(7-mands) i en enkelt damedivisi-
on. Både herrer og damer spiller 
endvidere pokalturnering og su-
percup (kamp mellem seneste 

liga- og pokalvinder). 

I 2011-sæsonen lykkedes det  
Otto Mønsteds Kollegiet at gen-
vinde mesterskabet for herrerne 
efter en imponerende lang årræk-
ke med topplaceringer. Pokaltur-
neringen blev vundet af Egmont-
kollegiet. På damesiden vandt 
Egmontkollegiet ligaen, mens vice-
mestrene fra Rigshospitalets kol-
legie vandt pokalturneringen. 


