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(mandag og torsdag, kl. 16-19), så det er muligt at 

få suppleret tøjbeholdningen op. 

Cafe Højen er åben, og byder bl.a. på ugens ret 

Cafeen er igen åben mandag til torsdag fra klokken 

16 til ca, 21.00 og i weekenden fra 9-15 (med 

mindre der ikke er ret meget aktivitet på banerne). 

Du kan købe ugens ret mandag til torsdag.  

Fra tirsdag i sidste uge blev det igen muligt at spise 

indenfor (kræver at der er færre end 50 personer i 

lokalet, og at du har et coronapas). Der er desuden 

mulighed for at spise på terrassen og for at bestille 

take-away.  

 

Kære alle 

Så er klubben (næsten) helt åben igen! 

Vi har alle ventet længe på det, og COVID-situationen 

har heldigvis udviklet sig i en retning, der har betydet 

at fodboldlivet og klubben på mange områder 

nærmer sig normalen igen. 

Alle afdelinger er tilbage på græs, kampprogrammet 

er genoptaget og til de fleste kampe må der nu også 

være et begrænset antal tilskuere. Eneste lille minus 

i den henseende er at omklædningsrummene 

desværre stadig ikke er tilgængelige. 

Shoppen er åben 

Shoppen er igen åben i de normale åbningstider 

 

 

Generalforsamling - den 22. juni 
 

Klubben afholder ordinær generalforsamling i 

klubhuset på Nybolig Park, tirsdag den 22. juni 2021 

kl. 19.30. Indskrivning starter kl. 19.00.  

Læs mere længere nede i nyhedsbrevet.  

 

 

Fodboldskole - august 

Vestegnens bedste fodboldskole afholdes i starten 

af august. Book allerede nu plads på 

fodboldskolen og glæd dig til en aktiv uge med 

fuld fart og masser af god og sjov fodboldtræning.  

 
Tilmeld dig fodboldskolen her:  

https://taastrupfc.nemtilmeld.dk 

 

Teamet bag Taastrup FC's Fodboldakademiet og 

Målmandscamp - Lasse og Nadia 

 

 

Kommende aktiviteter 

 

Nyt fra klubben 

Klubhuset er desværre 

stadig lukket (bortset 

fra shoppen og 

cafeen). 

 

 

https://taastrupfc.nemtilmeld.dk/
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Nyt fra klubben 

Michael Skjold – Head of Football har ordet: 

Der er sket meget siden seneste nyhedsbrev i 

januar 2021. Jeg har arbejdet med at udarbejde 

et nyt oppetræningskoncept, som med 

græssæsonen skulle implementeres i årgangene 

fra U10 – U17. – Oppetræningskonceptet er lavet 

således, at hver mandag træner 1-3 spillere med 

på årgangen over, for at give dem yderligere 

udfordringer. De 1-3 spillere skal findes i en pulje 

af 1-6 spillere på hold 1 dvs. at har man kun en 

spiller som man mener er dygtig nok – det er dog 

sjældent, så skal han op og udfordres på 

årgangen over hold 1.  

Trænere og ledere har længe efterspurgt en 

ordning for de bedste spillere og med vores 

udspil, håber og tror jeg, at vi rammer den ”lige i 

røven”.  

Trænere til kommende U14 og U17 

Derudover har vi ansat to ikke forældre trænere 

til vores talentfulde kommende U14 og U17.  

U14 får glæde af vores allerede nuværende U15 

træner Buster, som vi kender som en træner med 

ambitioner, ærgerrighed og struktureret tilgang 

til træningen. Han får glæde af det nuværende 

trænertema på U13, som følger med op og 

danner en super ramme for det kommende U14-

1 og U14-2.  

Kommende U17 

På det kommende U17 har vi lavet en aftale med 

Simon Hede, der kommer fra FCK, hvor han sad 

med samarbejdsklubberne og lavede 

træningsprogrammer og struktur for bedre 

træningskoncepter i de mindre klubber. Simon er 

allerede startet i klubben, hvor han hjælper Claus 

og U19 på banen. Simon er yderligere tænkt i 

rollen som led mellem vores samarbejdsklub 

Brøndby IF og vores børneafdeling U6-U12 – 

mere om den nedenstående. 

Fokus på det gode træner setup 

Det er vigtigt for os at vi får lavet et godt træner 

setup, så vi fortsat kan udvikle vores spillere i den 

rigtige retning. Derfor har jeg yderligere to møder 

 

Vil dit firma være sponsor?  

Læs mere på taastrupfc.dk/sponsor  

Bliv sponsor i Taastrup FC og støt 

vores klub. Du kan blandt andet blive: 

• 2630 Sponsor  

• Tøjsponsor  

i de kommende uger med to mulige trænere, som, 

hvis vi er heldige, kan passe godt ind i vores klub.  

U6 - U12 

Vi har lavet en aftale med Brøndby Masterclass 

omkring en optimering af vores børnefodbold U6-

U12 – Det betyder at Brøndby lægger 50+ timer over 

kommende efterårssæson i at strukturere og 

forbedre vores tilgang til børnefodbold. Noget vi 

længe gerne har ville løfte til gavn for både spillere 

og trænere. 

Grundlæggende handler det om at skabe en større 

tydelighed i, hvad vi gør og hvorfor vi gør det, samt at 

give glæden ved fodbold til endnu flere spillere. 

Derfor har vi også sat to personer på til at løfte 

opgaven. Finn Galtheen bliver den praktiske mand til 

opgaven. Hans opgave er at involvere trænere og 

forældre i det daglige til at skabe bedre rammer for 

vores børnefold U6-U9 via forskellige tiltag. Simon 

Hede vil varetage det specifikke samarbejde med 

Brøndby og sørge for at tydeliggøre klubbens retning 

for alle involverede parter.    

Michael Skjold – Head of Football 
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Tobias sikrer, at de gode historier bliver delt på 
de sociale medier 
 

 
 
 
Tobias Hansen er netop blevet ansat i Taastrup 
FC, hvor han skal være med til at sikre, at alle de 
gode historier i klubben bliver delt på klubbens 
sociale kanaler, Facebook og Instagram. 
Tobias spiller selv i klubben og han bruger i 
forvejen meget af sin fritid i klubben.   
 
Har du eller dit hold en god historie, som du 
synes skal deles med resten af klubben, vil vi 
gerne opfordre dig til at skrive til Tobias. Du kan 
kontakte ham ved at skrive til klubben via de 
sociale medier, eller direkte via mail 
tobias.hansen@taastrupfc.com.  
 
Du er også velkommen til at skrive til 
Kommunikationsudvalget på mail: 
kommunikation@taastrupfc.com 
 
 
 

Taastrup FC’s Fodboldakademi - Målmandscamp 

2021 

D.27-28 marts deltog 15 seje målmænd til 

målmandscamp afholdt af Taastrup FC’s 

Fodboldakademi. 

Weekenden blev en kæmpe succes. En gruppe 

dygtige og læringsparate målmænd, og en god 

sammensætning af kompetente trænere.  

Derudover havde campen lavet et samarbejde med 

Select Sport, hvilket betød, at deltagerne fik en flot 

gave sponsoreret af klubbens tøjsponsor. 

Alt i alt, en vellykket målmandscamp! 

 

 

Generalforsamling den 22. juni 
 
Klubben afholder ordinær generalforsamling i klubhuset på Nybolig Park, tirsdag den 22. juni 2021 kl. 
19.30. Indskrivning starter kl. 19.00. Vi følger naturligvis udviklingen i Corona-restriktionerne tæt, 
herunder det antal vi kan være samlet. Generalforsamlingen vil blive aflyst, hvis der kommer flere end 
hvad der er tilladt. Det vil blive opgjort ved indskrivningen. Det forventes også, at der vil være krav om 
Coronapas for at kunne deltage. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før 
generalforsamlingen. 

Beretning, regnskab samt forslag til vedtægtsændring og andre forslag vil være tilgængelige i klubhuset 
og på klubbens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.  

Bestyrelsen vil blandt andet stille forslag om et talent-kontingent.  

 

mailto:tobias.hansen@taastrupfc.com
kommunikation@taastrupfc.com
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Sigurd Kongsted, spiller fra Taastrup FC's stærke u-
15 hold, modtager "checken" af Driftsleder Sara 
Bundvad Eriksen, Føtex, flankeret af Jørgen Kolter, 
Formand, Taastrup FC 

Føtex donerer flaskepant til klubben - igen 
I sommeren 2020 rettede Føtex i City 2 henvendelse 
til Taastrup FC med en forespørgsel, hvorvidt 
klubben var interesseret i at blive modtager af den 
del af emballagepanten, som blev doneret til 
velgørende formål.  
 
Eneste betingelse var, at det indsamlede beløb 
ubeskåret gik til arbejde med svagere stillede børn. 
 
Dette var naturligvis fuldt ud acceptabelt og helt på 
linje med klubbens intention om også at rumme de 
svagere stillede og efter årsskiftet modtog klubben 
så knap kr.5.000 for den del af flaskepanten, der var 
indleveret i efteråret. 
 
Endvidere gav Sallingfonden 2.500 kr. oveni, således 
at det blev til et pænt beløb til klubbens arbejde. 
 
Endnu bedre var det, at Føtex meddelte, at 
flaskepanten for foråret 2021 også tildeles Taastrup 
FC. Der skal lyde en kraftig opfordring til at aflevere 
returemballage i Føtex og donere beløbet til 
Taastrup FC. 
 
 

Nyt fra klubben 
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Har dit hold nogle nyheder, som de synes kan være interessante for andre i klubben, så er du meget 

velkommen til at skrive til Kommunikationsudvalget på mail: kommunikation@taastrupfc.com 

Herresenior 2 

Herresenior 2 slås med nedrykningsspøgelset. 

Holdet har været for ustabile i deres spil. Ærgerligt, 

for når holdet rammer en god dag, spiller holdet 

flot fodbold og har også i blandt skabt flotte 

resultater mod højere placerede hold.  Holdet kan 

dog stadig nå at redde sig i serie 2, men det kræver 

en ”slutspurt”, hvor hovedparten af kampene skal 

vindes. 

Herresenior 3 

Herresenior 3 må siges at være en absolut 

succeshistorie. Et tredje hold kan være en ”lidt” 

vanskelig størrelse, men i dette tilfælde har holdet 

spillet fremragende indtil og er i skrivende stund 

med i toppen af rækken og kan sagtens ”risikere” at 

rykke op i Serie 3, hvilket vil være fuldt fortjent. 

Holdet består af dygtige spillere, hvor de fleste ville 

kunne begå sig på højere niveau, men som har valt 

et lidt mere afslappet. men dog stadig seriøst 

forhold til fodbold og det skal der bestemt også 

være plads til i Taastrup FC. 

U19, der som bekendt organisatorisk er placeret 

under Herreseniorudvalget, træner nu i 

Idrætsparken sammen med seniorholdene, for at 

fremme og forberede overgangen til seniorbold. 

Det har bl.a. medført, at flere af U19 spillerne enten 

helt eller delvist træner med Herresenior 1 og 

deltager i turneringskampe. 

Holdet er meget talentfuldt og det er for 

Seniorudvalget vigtigt at fastholde og udvikle en 

stabil og sikker fødekæde til klubbens seniorhold 

fremadrettet. 

Dette også set i lyset af, at der i en periode ikke har 

været noget U19 hold og dermed ingen 

spillertilgang. Det har medført, at f.eks. Herresenior 

1 har været afhængig af spillertilgang udefra, 

hvilket ikke er holdbart på den lange bane. 

 

 

Herresenior 

Taastrup FC’s har efter genåbningen oplevet 

tilgang og dermed stigning i antallet af 

medlemmer, hvilket er ganske modsat af, hvad 

mange andre klubber har oplevet. 

Klubben råder nu over 5 hold, hvor af de 2 er 

”lukkede hold”. 

Herresenior 1 

Herresenior 1 har desværre været ramt af Corona, 

hvor ikke færre end 7 fra truppen var syge i samme 

periode, hvilket også fik indflydelse på resultaterne 

om end den opnåede placering i Grundspillet var 

indenfor rammerne af det forventede.  

Nu venter der 7 kampe i ”Nedrykningsspillet”, hvor 

det i skrivende stund ikke kendes antallet af 

nedrykkere, da nedrykning fra division 2 har 

indflydelse på antallet. 

Holdet har trods manglende tid forberedelse 

grundet Corona har holdet under Morten Skovby 

og Jimmi Falks ledelse vist sig at spille god og 

konstruktiv fodbold, hvor ønsket om 

boldbesiddelse er i højsædet.  

Den næste måned bliver spændende, så der skal 

lyde en stor opfordring til at komme og støtte 

holdet. 

Helt overordnet kan det konkluderes, at 

herreseniorafdelingen er i ”god gænge” og at der 

er potentialer til en spændende fremtid. 

 

 

Nyt fra afdelingerne 
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Finn Inn 


