
 

Taastrup FC’s Generalforsamling 5. marts 2019 

 

Beretning 2018 

 

Status fra Afdelinger  

Herre senior 

HS/1 

Siden sidste Generalforsamling er der sket en del ændringer i og omkring holdet. I foråret 2018 

klarede holdet lige akkurat frisag i forhold til nedrykning fra Danmarksserien. Umiddelbart efter 

forlod en del spillere holdet og da den nye turnering startede op efter sommerferien, var det med en 

noget svækket trup. 

Dette slog igennem på resultatsiden og da turneringen var færdigspillet i efteråret, befandt holdet 

sig på sidstepladsen i rækken, om end der kun er et par point til de nærmeste modstandere. 

Efterfølgende meddelte cheftræner Morten Rasmussen, at han ikke ønskede at forsætte i klubben 

grundet manglende opbakning fra såvel klub som spillere. 

Dette tog klubben til efterretning og besluttede samtidig at tage afsked med flere af 

støttefunktionerne på holdet. 

Efterfølgende er Michael Skjold tiltrådt som ny cheftræner, hvilket i skrivende stund kan 

konstateres har medført en markant forbedret stemning samt en langt mere koncentreret indsats 

både til træning og i kamp. 

Det er derfor en klar forventning, at holdet også efter sommerferien spiller i Danmarksserien. 

 

 

HS/2 
HS/2 havde en udmærket forårssæson 2018 og sluttede som nr. 5 i serie 2. Holdet har virkeligt 

stabiliseret sig i efteråret 2018 og ligger efter en flot slutspurt som nr. 3. Desværre er der sket et par 

trænerskift i løbet af det sidste års tid. Vi føler os overbevist om, at vi går en mere stabil periode i 

møde med den rutinerede træner Arne Larsen i spidsen for holdet. Måske kommer holdet til at spille 

med om oprykning til serie 1. 

 

HS/3 
HS/3 har i foråret 2018 spillet i serie 4, hvor holdet slutter som nr. 3. Holdet har vist stor fremgang i 

det forgangne år, hvor der samtidig har været en stor tilgang af spillere i HS/2-HS/3 truppen, som 

nu tæller 35 spillere. Grundet holdets øgede sportslige niveau set i sammenhæng med de store 

problemet det giver, når spillere skal rykkes fra HS/2 til HS/4, har klubben besluttet at bytte rundt 

på de 2 hold. Det betyder, at HS/3 i foråret 2019 overtager ”de gamles” plads i serie 3, hvor holdet 

starter på en 11. plads. Klubben føler sig sikker på, at holdet nok skal sikre sig forbliven i serie 3 

 

 

Øvrige herre seniorhold, fremover HS/4 og HS/5 

TFC deltog i forårssæsonen 2018 med 2 lukkede hold, som begge spillede i serie 3. Det ene hold 

(de gamle) sluttede som nr. 2 og sikrede sig derved oprykning til serie 2. Holdet afstod dog deres 

oprykning og fortsatte i serie 3. Her har holdet ikke kunnet holde samme niveau som i foråret, idet 
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holdet slutter efteråret som nr. 11. Som nævnt under HS/3 bytter vi fra starten af foråret rundt 

mellem de 2 hold og de gamle starter derfor som nr. 3 i serie 4. 

Det andet serie 3-holdet sluttede som nr. 11 og rykkede derfor ned i serie 4. Her har holdets 

resultater været noget svingende og holdet overvintrer som nr. 7.  

Pigeafdelingen 
Taastrup FC Piger er klubbens selvstændige organisatoriske enhed, hvor kvinde-pige fodbolden er 

samlet. Igen i 2018 har afdelingen haft stor succes med medlemsfremgang og med at etablere sig 

som økonomisk bæredygtig. 

  

På trænersiden er der i årets løb kommet både nye og mere erfarne trænere ind i flere årgange, 

hvilket har givet ny inspiration, stabilitet og mulighed for at fastholde fokus på et godt udviklings- 

og træningsmiljø med bl.a. tæt samarbejde på tværs af årgange. Samtidig er der iværksat initiativer 

til at få flere trænerne uddannet gennem trænerkurser, så de er klædt bedst muligt på til at gøre 

træningen både spændende og udfordrende for spillere på alle niveauer.      

  

Medlemsmæssigt er det lykkedes at fastholde de sidste års fremgang hos især de yngste børne- og 

ungdomshold, hvilket er et vigtigt skridt mod at nå målsætningen om at have mindst to hold i alle 

årgange. På de ældre ungdomshold har vi ofte været udfordret omkring at fastholde pigerne, når de 

starter på en ungdomsuddannelse. For at imødegå dette er der iværksat et initiativ med 

afdelingsteams, som giver større fleksibilitet for både spillere og trænere. Denne strukturændring 

skulle gerne sikre fastholdelse og dermed også fødekæden til KS/1, som også i den kommende 

sæson skal spille i Sjællandserien, hvor der er begrundet tro om en god placering for holdet. For 

seniorerne er der ligeledes startet et KS/2 hold, hvor flere af klubbens tidligere ungdomsspillere er 

kommet tilbage for at dyrke motion og det sociale sammenhold. 

  

Sportsligt har afdelingen indhentet mange gode resultater og oplevelser både i turneringer og ved 

stævner. Her under har U/10 årgangen igen i år afholdt et meget succesfuldt indendørs 

fastelavsstævne, hvor et rekord antal tilmeldte hold fra Sjælland i alle niveauer spillede kampe og 

sparkede katten af tønden. Dette stævne – som forventes at blive et årligt tilbagevendende 

arrangement - samt de øvrige iværksatte initiativer skulle gerne sikre en fortsat positiv udvikling af 

Taastrup FC Piger i 2019.   

Drenge ungdom, børn og opstart 
 

Drenge/ungdom. 

Det er heldigvis igen lykkedes at få U/19 og U/17 som aktive årgange, hvilket er meget positivt. 

U/19 med 1 hold og U/17 med hele 3 hold. De nuværende U/15 er også en stor årgang, så det ser 

meget lovende ud for fremtiden. 

 

Drenge/børn. 

Der er flere store årgange med mange medlemmer og heldigvis masser af frivillige kræfter omkring 

årgangene, så fundamentet er stort og stærkt. Flere årgange er også begyndt at se gevinsten ved at 

samarbejde på tværs af årgangene, og dette anbefaler bestyrelsen at flere årgange benytter sig af. 

Det giver bedre træning, det giver spillermæssig udvikling og så giver det bestemt også noget 

socialt i klubben, at spillerne kender hinanden på tværs af årgangene. 

 

ST træning. 

Har kørt godt i hele 2018, og flere årgange har haft mange spillere i brug, hvilket har været positivt. 

Flere trænere har også haft stort udbytte af at kunne hente inspiration og hjælpe til ved træningen.Vi 

forventer, at starte op igen i april med små justeringer og gerne med flere pigeårgange denne gang. 



 

3 

 

 

Træneruddannelse 
Vi har haft højere fokus på dette i 2018, og har haft eget afholdt C kursus med deltagelse af kun 

TFC trænere. Kæmpe succes som skal følges op med et B kursus i løbet af 2019. 

Klubben skal hjælpe vores trænere med at dygtiggøre sig, og meget gerne i vores egne lokaler, som 

er velegnet til afholdelse af kurser. 

 

Årgangsleder møder 
Der er kommet en god struktur på disse møder, og flere har fået et bedre netværk blandt øvrige 

årgange. Dette har også sat fokus på vores strategi med hensyn til godt samarbejde blandt nærmeste 

årgange. 

DBU Sjællands Gepardpris 

Bestyrelsen indstillede i 2018, Nadia Ansari til DBU Sjællands Gepardpris. Gepardprisen uddeles 

til en ung under 30 år, som levere en stor og ekstraordinær indsats i klubben. Nadia blev udpeget 

som vinder af prisen, hvilket vi naturligvis er stolte over – det er så meget fortjent at hun fik den 

pris. 

Nadia har udover selv at spille i klubben, været aktiv på mange fronter, bl.a. som træner og så var 

hendes indsats som skoleleder på DBU fodboldskolen 2018 også fremragende. 

Fyrværkerisalg 

Taastrup FC havde traditionen tro, besluttet også i 2018 at sælge fyrværkeri. Dog med en anden 

leverandør end de tidligere år. De ansvarlige for fyrværkerisalget har IGEN leveret og løftet en 

indkomstmæssig utrolig vigtig aktivitet for klubben. Det er et kæmpe stykke arbejde, og vi håber 

meget at flere vil være med til at løfte opgaven her i 2019. Det er trods alt mellem jul og nytår 

mange gerne vil være lidt sammen med deres familier, så derfor betyder hjælp fra så mange som 

overhovedet muligt, rigtig meget.  

Frivillighed og opgavefordeling 

Taastrup FC har mange og dygtige trænere – hvilket vi er rigtig glade for, fodbolden er trods alt 

kerneydelsen  

Dog er der i en stor klub som vores, også behov for andre slags frivillige. Vi har flere stående 

udvalg som i den grad mangler medlemmer – for at fungere. Vi ville så gerne kunne udsende et 

nyhedsbrev – men bestyrelsen har i forvejen så mange opgaver at løfte, at vi bliver nødsaget til at 

sætte hælene i overfor flere opgaver der skal løftes fra bestyrelsens side. Så hvis ikke andre 

frivillige i klubben vil hjælpe, så vil der også fremadrettet være rigtig gode idéer der ikke bliver 

realiseret. 

Bestyrelsen har det sidste år, arbejdet på at lave en klar ansvarsfordeling af de opgaver der SKAL 

løftes, og disse er fordelt ud på os som sidder i bestyrelsen. Vi håber snarest, at kunne sætte 

fordelingen op i klubhuset ligesom det er planen at det kommer til at fremgå på hjemmesiden. Dette 

dels for at aflaste os som bestyrelsesmedlemmer – at vi ikke alle sammen skal forholdes os til en 

mail omkring cafeen, og dels for forhåbentlig at lette kommunikationen med alle jer i klubben, når I 

ved hvem I skal gå til, ringe eller skrive til. 
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Fodboldskolen 2018 

Igen en fodboldskole med STOR deltagelse, ikke mindre end 142 drenge og piger. En dybfølt tak til 

teamet omkring planlægningen – I er unge mennesker, men hold da op hvor I har taget ansvar og 

givet deltagerne en rigtig god oplevelse. 

Igen, valgte op mod 90 pct. at benyttes sig af buffet fra cafeen – så Torben får muligvis endnu mere 

travlt til sommer. 

Cafe Højen 

Det er bestyrelsens klare indtryk, at vores medlemmer er rigtig glade for vores cafe – og heldigvis 

benytter mange hold mulighederne for at spise sammen ind imellem, ligesom det er blevet rigtigt 

populært at arrangere træningsweekender, hvor der soves og spises i cafeen. 

TFC Boderne 

Tak for samarbejdet til TFC boderne. I repræsentere klubben udadtil når I står i Brøndby boden, 

eller I vores egen stadion bod. Vi ved at I også har det super godt sammen socialt, og holder bl.a. 

julefrokost i klubhuset.  

Taastrup FC’s egne trænere og ledere 

Som altid skal der lyde et stort og velfortjent tak til alle Taastrup FC’s trænere og ledere.  

Uden jer – ingen klub. I får hverdagen til at fungere -  og I løfter en stor og vigtig opgave uanset om 

I står på træningsbanerne, vasker tøjet, fylder drikkedunkene op eller sidder i et udvalg. Tak for 

hjælpen. 

DBU Sjælland 

Taastrup FC har i 2018 haft et godt samarbejde med DBU Sjælland. Vi er i den heldige situation, at 

DBU Sjælland er rigtig glade for at benytte vores klubhus til afholdelse af kurser, og der giver 

heldigvis lidt penge i kasse på køb i cafeen. 

Pressen 

Tak til den lokale presse herunder Roskilde Dagblad. I har leveret fin og fornuftig spalteplads til 

Taastrup FC. Vi håber på et fortsat godt samarbejde. 

Bestyrelsen mf. 

Stor tak til Bestyrelsen for den store arbejdsindsats, som I altid ligger for dagen. Det har været et 

hektisk og travlt år – men I har altid taget godt fat. Jeg ser frem til et forhåbentligt godt samarbejde 

fremover. 

Frank og Torben – I er simpelthen fantastiske. Jeres indsats betyder SÅ meget for denne klub. I er 

begge indbegrebet af klubmennesker, for jer er dette ikke ”bare” et job, det er hjerteblod. 

 

Med dette vil jeg lade generalforsamlingen tage Bestyrelsens beretning til drøftelse og efterretning. 

 

Birgitte Hamborg Faarbæk 
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Formand 

Taastrup FC 


