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NYT FRA KLUBBEN 

Velkommen til vores nyhedsbrev 

Taastrup FC vil fremover have et nyhedsbrev, som 

udkommer ca. 4 gange om året. Nyhedsbrevet vil 

indeholde nyheder om klubbens aktiviteter - både stort 

og småt. Har du forslag til nyhedsbrevets indhold, så 

modtager vi gerne på kommunikation@taastrupfc.com. 

Dortes første tid som cafébestyrer 

I sommerferien trådte Dorte Alcaraz Rander til som ny 

cafébestyrer hos Café Højen. Dorte har fået en god 

start - hendes “Dagens ret” er allerede blevet et 

kæmpe hit. Caféen har åbent mandag til torsdag fra 

kl.16.00-21.00 og i weekenderne har caféen åbent i 

forbindelse med kampene. 

Nye faciliteter 

Klubbens medlemmer kan glæde sig over en 

opgradering af vores faciliteter. To Panna-baner er 

blevet sat op og underlaget på kunstbanen er langt om 

længe blevet renoveret. 

 

 

NYT FRA AFDELINGERNE 

Colle på U14 pige DBU talentcenter 

Hos U14 pigerne kan de glæde sig over, at Nicole 

Nørgaard, bedre kendt som Colle, fortjent er gået 

videre hos DBU’s Talentcenter. Efter Colle i sin tid 

valgte posten som målmand, er udviklingen kun gået 

en vej. Stort tillykke med udtagelsen Colle! 

HS1 og efterårssæsonen 

Jonas Borup startede som ny cheftræner i sommers for 

vores Danmarksseriehold. Holdet har haft gode og 

mindre gode perioder - hvilket gør, at de pt. ligger nr. 

6 i rækken med 14 point. 4 sejr, 2 uafgjorte og 4 

nederlag. Desværre har Covid19 sat en stopper for 

seniorfodbold og derfor bliver resten af sæsonen først 

genoptaget i februar 2021.  

Taastrup FC’s Fodboldakademi  

I sommers blev første udgave af Taastrup FC’s 

Fodboldskole afholdt med 135 glade børn. Sidenhen 

har konceptet skiftet navn til Taastrup FC’s 

Fodboldakademi, og omfatter fremover Talent- og 

Tekniktræning, fodboldskolen og camps. Følg med på 

akademiets Facebook og Instagram.   
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NYT FRA HEAD OF FOOTBALL 

Min første tid som Head of Football  

Der har været rigtig mange opgaver her i starten bl.a. 

at skabe et overblik over klubbens struktur indefra, en 

masse supervisionstræninger og et par 

inspirationstræninger oveni.  

Kampobservationer på nogle udvalgte årgange og 

hold.  

 

 

 

 

 

Deltagelse i kommunens Talentforum, bestyrelse-, 

forældre- og SU-møder. Afholdelse af Trænerlounge, 

udarbejde en årsplan med træningsemner samt snakke 

med Brøndby IF omkring vores klubsamarbejde.  

I efteråret afholder jeg MUS-samtaler med alle 

trænerne fra U10-U19 og arbejder på en strategi for 

implementering af træningsmetodik og emner i 

årgangene U10-U12. 

 

KLUBBENS HOVEDSPONSOR 

Husk at Nybolig Taastrup 
giver kr. 3.500  

til valgfri klubstøtte,  

hvis man sælger sin  

bolig via dem 
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