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Kære alle 

Så er sommerferien vel overstået og alle årgange er i 
gang med en ny sæson. Indtil videre uden 
nævneværdige restriktioner - selv 
omklædningsrummene er igen tilgængelige. Lad os 
krydse fingre for det fortsætter! 

Med en ny sæson følger også nye rækker, nye hold-
inddelinger og i nogen tilfælde også nye trænere 
og/eller træningstider, så der foregår en masse på de 
forskellige årgange. For at dette kan lade sig gøre er 
der brug for frivillige, og ikke kun på de enkelte 
årgange, men også i de forskellige udvalg i klubben, 
så hvis du har noget, du vil byde ind med, hører 
klubben meget gerne fra dig. Vi vil også i løbet af 
efteråret gøre mere ud af at annoncere, hvilke 
opgaver der er behov for hjælp til. 

God sæsonstart til jer alle! 

  

 

 

Kort fra generalforsamlingen den 22. juni 

Der blev afholdt generalforsamling for klubbens 

medlemmer tirsdag d. 22. juni, hvor de primære 

beslutninger vedrørte ændringer i kontingentsatser 

samt uddeling af æresmedlemsskaber.  

Æresmedlemsskaberne blev givet til Ingolf Skafte, 

Bent Henriksen, Tom Friisgaard og Egon Sahl som tak 

for deres store indsats for klubben igennem mange 

år.  

Du kan læse mere om generalforsamlingen i 

referatet på klubbens hjemmeside: referat-

generalforsamling-2021.pdf (taastrupfc.com) 

 
 

 

 

 

Nyt fra klubben 

http://www.taastrupfc.com/media/7679/referat-generalforsamling-2021.pdf
http://www.taastrupfc.com/media/7679/referat-generalforsamling-2021.pdf
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I weekenden den 4-5. september afholdt TFC U10 drenge et velbesøgt stævne. Læs hvordan det gik 

og lad jer inspirere.  

I weekenden d. 4.-5. september afholdt Taastrup FCs U10 drenge et stort stævne over 2 dage - Vita 

Cup. "Vita ingeniører" havde fået stævnenavnet, da de havde sponsoreret spritnyt spillertøj og trøje til 

alle Taastrup-drengene. Stævnet har været længe undervejs, og alle havde set frem til det med 

spænding. Mange tanker var gjort og mange planer var lagt. Vejret var med os - høj sol begge dage.  

Stævnet var for 3 niveauer - A, B og C/D, så alle 
kunne tilmelde sig. Taastrup FC stillede med 3 hold. 
Et i hver række. I alt fik stævnet besøg af 35 8-
mandshold + forældre, så Sydskellet var fyldt godt 
op med biler.  
Et stort engagement fra forældregruppen gjorde 
det muligt at besætte samtlige 173 spillede kampe 
med dommere. Forældregruppen stod ligeledes for 
bemanding af dommerborde med dertil hørende 
resultatregistrering samt bemanding af 
hoppeborge og skudkonkurrence i søskende-zonen.  
 

Procups online stævneplatform var købt ind til lejligheden, så alle deltagende børn, forældre og 
trænere kunne løbende følge med i program, resultater og stillinger.  
 
De 35 hold var alle blevet lovet meget spilletid begge dage, uanset placering og niveau. Formatet var 
således, at alle hold fik mellem 75 og 100 min. 
kamptid begge dage. Alle kampe i hver række var 
afviklet inden for 3 timer, så der skulle være styr  
på løjerne. Dommerbordene stod for 
igangsætning af kampe, og to minutter før 
kampstart blev knappen på gashornet trykket i 
bund, så alle hold på alle baner stod klar på 
banen til tiden. Ligeledes blev kampens start og 
afslutning markeret med lyden af et gashorn. 
Stævnet fik også besøg af Brøndbys maskot 
Nanok, som uddelte fribilletter til alle de 
deltagende spillere.   
 
Stævnet var en succes. Alle planer blev fuldført og 
alt forløb som det skulle. Vi var godt brugte efter 
2 dage på Nybolig Park fra kl. 7:30 - 16, men det 
var det hele værd. Vi fik meget ros fra de 
deltagende hold, og så hjælper det da også, at 
overskuddet på små 20.000 kr, kan sættes ind på 
"årgangskassen". 
 
Taastrup FC U10 drenge (Thomas Månsson) 

• I alt deltog der 35 8-mandshold i stævnet 

• Pris for at deltage: 1.000 kr. pr. hold 

• Der blev spillet på tre niveauer: A, B og C/D 

• Der blev spillet i alt 173 kampe  

• Alle hold fik mellem 75 og 100 minutters kamptid 

begge dage 

• Alle kampe i hver række var afviklet inden for 3 timer 

• Online stævneplatformen Procups blev brugt  

• Brøndbys maskot Nanok uddelte fribilletter  

• Alle deltagere fik en goodiebag og der var store 

pokaler til de vindende hold  

• Forældregruppen sørgede for dommere til samtlige 

kampe 

• Forældregruppen stod for bemanding af 

dommerborde, resultatregistrering, hoppeborge og 

skudkonkurrence i søskende-zonen.  

• Stor ros fra de deltagende hold 

• Overskuddet på 20.000 kr. er indsat på årgangskassen.  

 

   

 

Fakta om Vita Cup 
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Vestegnens bedste fodboldskole 2021 
 
Uge 31 er altid ugen, hvor Taastrup FC afholder 
den traditionelle fodboldskole. I år var 127 
spændte børn klar til en uge i fodboldens tegn.  
 

 

Ud over en masse fodbold bød ugen også på besøg 
fra Instragram stjerner som Lukas Christoffersen og 
Emil Scott.  

Det var en vellykket uge med godt vejr og glade 
børn. 
 

Fyrværkeri-udvalget har brug for flere 
kræfter  
 
Fyrværkeri-salget i dagene mellem jul og nytår er 
en vigtig indtægtskilde for Taastrup FC.  
 
Alt arbejdet omkring planlægning, indkøb og 
gennemførelse af salget bliver arrangeret af 
frivillige i klubben, og vi har brug for flere 
ildsjæle, der vil give en hånd med i dette arbejde. 
 
Har du lyst til at være med i planlægningen og 
være en del af teamet bag fyrværkerisalget, så 
kontakt allerede nu Fyrværkeriudvalget på 
fyrvaerkeri@taastrupfc.com.  
 

Brøndby Masterclass  

Som I måske ved, er Taastrup FC samarbejdsklub med 

Brøndby IF. Som en del af det er vi også med i 

Brøndby Masterclass. 

Som et nyt tiltag i samarbejdet vil vi sammen med 

Brøndby styrke udviklingen af børneafdelingen U6-

U12. Det skal bl.a. foregå ved at sætte yderligere 

fokus på udviklingen af både børn og trænerteam.  

Vil du vide mere, så kan du få mere information i 

nyheden på vores hjemmeside.   

mailto:fyrvaerkeri@taastrupfc.com
http://www.taastrupfc.com/nyheder/tfc-nyheder/2021/nyt-fra-broendby-masterclass/
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Fredagsbold  
 
Har du lyst til at spille bold fredag eftermiddag, så 
er fredagsbold måske lige noget for dig.  Her kan du 
deltage de fredage hvor du har lyst, og du kan selv 
vælge hvad du vil træne. Det handler om at have 
det sjovt, og spille fodbold og der er rig mulighed 
for at spille på tværs af hold og årgange. 

Fredagstræning er for alle medlemmer der har lyst 
til at spille bold. Du er velkommen, uanset om du 
har lyst til at træne driblinger, lave skud på mål eller 
spille kamp.  

Til fredagsbold bliver banen som udgangspunkt 
opdelt i en 8-mandsbane og 2 5-mandsbaner, hvor 
8-mandsbanen er beregnet til U13 – U15 (U16) og 
5-mandsbanerne er beregnet til (U9) U10 – U12.  

Der er fredagsbold på kunstbanen hver fredag fra 
klokken 16.45 - 18.00.  TFC sørger for rammerne, 
baner, bolde mv. Du vælger selv hvad du vil træne, 
hvor længe og hvor ofte.  

Læs mere om fredagsbold her 

 

 
 

Kort om fredagsbold   

Har I en nyhed som I gerne vil dele med andre i klubben via Facebook eller Instagram? 
Har du eller dit hold en god historie, som du synes skal deles med resten af klubben, kan du skrive til Tobias Hansen.  
Du kan kontakte Tobias 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: 
kommunikation@taastrupfc.com 
 
 

Bliv sponsor i Taastrup FC og støt 

vores klub. Du kan blandt andet blive: 

• 2630 Sponsor  

• Tøjsponsor  

Vil dit firma være sponsor?  

Læs mere på taastrupfc.dk/sponsor  

Der er fredagsbold på kunstbanen hver fredag 

fra klokken 16.45 - 18.00.  

Til fredagsbold er det dig og de andre på banen 
der deler hold, laver regler og dømmer. 

• Det er ok at komme for sent – så glider 
man ind på et af holdene 

• Det er ok at gå før tid – så deler man 
måske bare nye hold 

• Det er ok at et hold spiller i undertal 

• Det er ok spille på tværs af årgange og 
hold  

• Det er ok ikke at spille med faste 
pladser 

•  

mailto:http://www.taastrupfc.com/nyheder/tfc-nyheder/2021/fredagsbold/
mailto:tobias.hansen@taastrupfc.com
mailto:kommunikation@taastrupfc.com
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Vil du prøve at bruge KampKlar? 

 

Vi har som forsøg oprettet KampKlar for alle børne- 

og ungdomshold, så du, trænere og afdelingsledere 

har mulighed for at 'lege' lidt med det, men indtil 

videre er det stadig HoldSport der 'gælder'. Der vil 

selvfølgelig blive informeret yderligere om skiftet når 

vi kommer nærmere efterårsferien. 

 
Præsentation af Sportslig Udvalg

 

Har du styr på Sportsligt udvalg og ved du hvem 
der er ansvarlig for de enkelte områder? 

 
Administrativ & økonomisk leder:  
Michael Storm 

Sportslig leder: 
Michael Skjold 

Sekretær:  
Tina Kongsted 

Ansvarlig for alle hold U8 - U12: 
Brian Hansen  

Ansvarlig for talenthold U13 - U17: 
Michael Skjold 

Ansvarlig for øvrige hold U13 – U17: 
Kim Eriksen 

Ansvarlig for målmandstræning og fredagsbold: 
Michael Skjold 

Ansvarlig for Brøndbysamarbejdet, Holdsport og 
Kampklar: 
Brian Hansen 

 

Holdsport eller Kampklar 

Klubben har gennem nogen år anbefalet HoldSport 
som værktøj til tilmelding til kampe og øvrige 
aktiviteter på årgangene, men DBU er nu kommet så 
langt med deres alternativ - kaldet KampKlar - at vi 
formentlig fra vintersæsonen vælger at skifte. 

KampKlar er en integreret del af DBUs IT-pakke, og I 
har allerede adgang til det via Mit DBU og DBU 
Fodbold-app'en. 

Blandt fordelene ved KampKlar kan nævnes: 

• Direkte integration med klubbens 
medlemshåndteringssystem (KlubOffice), 
hvilket betyder at nye medlemmer 
automatisk bliver tilføjet i KampKlar 

• De spillere der er udtaget til kamp kan nemt 
overføres til hold-kortet for 8- og 11-mands 
turneringskampe 

• Årgangens kampe og aktiviteter vises 
automatisk på hjemmesiden. 

Nyt fra klubben 
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Desuden har hun været træner i en årrække i 
klubben på forskellige pigehold, senest U11 piger 
som hun har videregivet til et nyt trænerteam med 
Mikael Mieritz og Steven Hilstrøm.  

Ny U7 pige afdeling  

Efter sommerferien er der startet ny U7 pige afdeling 
for årgang 2015/16. Endnu er der kun en god 
håndfuld spillere på holdet, men vi tror på at ”EM 
effekten” samt nye rekrutteringstiltag vil få mange 
flere til at starte. Vores erfarne pigetræner Raymond 
Elmlinger, som har trænet piger hos os i mere i 20 år 
(før TFC i B70), vil stå for holdet og det nye ”kuld” 
pigespillere.  

 
Nyt Kvindesenior 2 hold 

I de senere år har klubben kun haft et holdtilbud på 
kvindesenior (ud over Kvinde Fitness). Over det 
sidste års tid er det dog lykkes med en prisværdig 
indsats af holdleder Ann-Sophie Hansen, at få mange 
nye og tidligere TFC spillere til at starte op så der nu 
er spillere nok til et 11-mands Kvindesenior 2 hold. 
Dette åbner op for nye samarbejdsmuligheder også i 
senior afdelingen.  

 
Pigeformand Anders Riisager 

Cathrine Herrun er 

indtrådt som 

koordinator i 

Udviklingsudvalget 

Nyt fra klubben 

 
Nyt fra Kvinde-Pige afdelingen 

Taastrup FC Piger 

På landsplan er der væsentlig færre kvinder og 
piger der spiller fodbold en herre og drenge. 
Dette gælder også i vores tosporede klub. Af 
samme grund mener vi heller ikke, at det giver 
mening, at alle ting skal gøres på samme måde 
for de to grupper hos os. Derfor har kvinde-pige 
fodbolden siden 2015 været organiseret i 
klubben under én platform - Taastrup FC Piger. 

Taastrup FC Piger er en fuld integreret del af 
klubben underlagt bestyrelsen, men med egen 
sportslig/administrativ ledelse samt økonomisk 
råderet. Ved at samle kvinde-pige fodbolden på 
denne måde er det muligt at igangsætte 
målrettede initiativer og aktiviteter uafhængigt af 
tiltag på herre-drenge siden.  

Udviklingsudvalg  

Taastrup FC Piger har siden sidste sommer haft et 
Udviklingsudvalg. Udvalget har ansvar for, at der 
er et struktureret og koordineret samarbejde 
mellem de enkelte afdelinger omkring 
sportslig/social udvikling, og det skal bidrage til at 
skabe rammer og forhold som fremmer 
rekruttering og fastholdelse af spillere. Udvalget 
består af én ansvarlig træner fra hver afdeling, 
formanden for TFC Piger samt en koordinator, 
der står for at implementere tiltag. I den 
kommende tid planlægger udvalget en del 
spændende tiltag – det kan der læses mere om i 
de næste udgaver af TFC Nyt.  

Ny koordinator i Udviklingsudvalg 

Fra efterårssæsonen er Cathrine Herrun indtrådt 
som koordinator i Udviklingsudvalget. Cathrine er 
24 år og uddannet pædagog. Hun er opflasket 
med kvinde-pige fodbold i TFC, samt de værdier 
der kendetegner klubben. Hun har selv spillet 

fodbold i klubben det meste af hendes liv og gør 
det stadig på det nyoprettede Kvindesenior 2 
hold. 
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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 

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: mailto:kommunikation@taastrupfc.com 

mailto:kommunikation@taastrupfc.com
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Mikrobold træner i 

græssæsonen hver torsdag 

kl. 17-18 på Nybolig Park.  
 

I vintersæsonen fortsættes 

indendørs. 

 

 

På børnenes præmisser 

Børn bruger i høj grad deres øjne til at suge indtryk 

til sig, og de lærer meget bare ved at være til stede 

uden at deltage. Så børnene skal have lov til at 

spille bold med hvad der hører sig til af hyggelige 

lege og pauser. Udover at de får god motion lærer 

de også at spille fodbold. 

Nogle af de mindste børn vil de første gange blive 

så mættet af indtryk, at de går mentalt kolde. 

Grunden er bl.a., at de lige skal vænne sig til, at der 

kan være op mod 50 mennesker til stede. Derfor er 

det også helt ok at gå hjem, før træningen er slut. 

 

Forældre skal være forældre 

En voksen-træner og ungtrænere (U16 piger) står 

for træningen. Forældre skal være til stede, men 

må ikke træne deres eget barn eller andres børn. 

Selv voksne mestre ikke at få flere beskeder på 

samme tid og udføre dem. Derfor skal forældre 

heller ikke fortælle børnene hvad de skal gøre og 

ikke gøre. De skal i stedet være støttende og 

rosende, gerne over for alle børnene. Hvis et barn 

har brug for hjælp under en træningsøvelse, går 

forældre selvfølgelig bare ind på banen og hjælper. 

 

 

Mikrobold  

– præsentation af klubbens yngste hold 

Mikrobold er klubbens tilbud til de yngste drenge 

og pige. Det er primært målrettet de 3-4 årige og 

har nu kørt i flere år med tilgang af 20-30 børn 

hver sæson. Langt de fleste fortsætter 

efterfølgende på de almindelige drenge- og 

pigehold.  

Mikrobold tager børnene ind i det sjove og 

spændende fodboldunivers gennem øvelser og 

lege, der er tilpasset børnenes motoriske alder. Det 

skal være en udviklende tryghedsrejse til boldspil 

og bevægelse, hvor børnene oplever succes både 

med og uden bold.  

Fokus på leg 

Børn bliver inspireret af at være i et legeunivers og 

herigennem kommer de til at synes, at det er sjovt 

at være i fodboldklubben. Så hvis et barn hellere vil 

lege end lave øvelser og spille fodbold er det helt i 

orden. Der stilles ingen krav til børnene - og lige så 

vigtigt - forældrene må heller ikke stille krav til 

børnene. 

En del mindre børn kan ikke rumme alle de indtryk 

de får over en times træning. De har derfor behov 

for at gøre tingene i egen rækkefølge og tempo. 

Det kan være de vil hygge lidt med forældre eller 

nogle af de andre børn, der leger ved siden af 

banen. Det kan også være de vil have frugt, en 

snack eller lidt at drikke før de igen er klar. Der er 

derfor meget vigtigt, at forældrene giver plads til at 

børnene veksler mellem leg og fodbold. 

Afbræk i fodbolden er helt normalt for små børn, 

men mange forældre antager fejlagtigt, at det 

skyldes, at barnet ikke er interesseret i at spille 

fodbold. Mange forældre venter derfor med at 

lade børnene starte til fodbold, til de mener, at 

barnet er klar. Vores erfaring er stik modsat - de 

børn der fortsætter får et forspring på fodbold-

fronten. 

 

 

Har du hørt om mikrobold? 
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Finn Inn 


