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Nyt fra klubben

Kære alle
Hermed årets sidste nyhedsbrev. Det har igen
været et år med covid, men heldigvis har vi
modsat sidste år kunnet holde gang i fodbolden.
Det har samtidig været et år med rekordmange
medlemmer i Taastrup
FC, hvilket jo i høj grad er positivt, men som også
har medført kapacitetsproblemer. Ikke kun mht.
spilletid på kunstbanerne i vinterhalvåret, men
også mht. trænere på de mange hold. Klubben
er i høj grad afhængig af frivillige kræfter, og det
være sig ikke kun på og omkring banerne i form
af trænere og afdelingsledere, men også i de
udvalg, der er med til at holde klubben
'kørende'. Så hermed en opfordring til alle om at
overveje, om ikke der er noget, I kan hjælpe
klubben med, stort som småt. Er man i tvivl om,
hvilke udvalg der er, kan man se en oversigt på
hjemmesiden eller på opslagene i klubhuset.

Samtidig skal der lyde en kæmpestor tak til de
mange, der allerede hjælper til på banerne og
bag kulisserne. Uden jer ville der ikke været
noget Taastrup FC!
Endelig vil vi på vegne af Kommunikationsudvalget, bestyrelsen og hele Taastrup FC
ønske alle en rigtig glædelig jul og et fantastisk
nytår!

Køb fyrværkeri i Taastrup FC og støt klubben
- bestil før 20. december og få 15% rabat
Taastrup FC sælger igen i år fyrværkeri mellem
jul og nytår. Alle medlemmer i klubben får 15%
rabat på fyrværkerikøb, ved bestilling og
betaling senest den 20. december 2021.
Fyrværkerisalget er en vigtig indtægtskilde
for klubben, så køb dit fyrværkeri her og vær
med til at støtte op!
Mvh. Fyrværkeriudvalget, Taastrup FC

Læs mere og bestil på:
taastrupfc.com/omklubben/organisation/medlemsfordele/fyrvaerkerisalg
-2021/
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Nyt fra Sportsligt udvalg

Status på efterårssæsonen
Tiden løber stærkt og snart er julen over os. Det
betyder samtidig, at vi kan gøre status på
efterårssæsonen og evaluere på de strategiske
træk vi har lavet i jagten på at samle klubben
omkring en vision og mål.
En af de værktøjer vi har brugt til at styrke
indlæringen og trivslen hos de yngste årgange er
gennem vores oplæg med Julie Borgen
”Kompetenceudvikling med fokus på leg og glæde”.
Desværre er Julie blevet syg og derfor har vi udsat
de yderligere oplæg til efter nytår - mere info
følger.
Inden vi rammer juleferien og sætter os til bords
med and, steg og julegaver, skal jeg have en masse
Udviklingssamtaler med trænerne fra U10-U17 - de
kan bookes her US-samtaler
Samtaler, der skal bruges til at komme tættere på
vores trænere og deres ønsker om fremtiden, samt
et fokus på de ting som driller i hverdagen. Det er
vigtigt for os i SU at vi ved, hvad som rør sig i
klubben, på banen og på årgangene og her er
trænerne supervigtige, da det er dem som trækker
læsset derude.
I den kommende tid hen over julen og nytåret
vil vi i SU have yderligere fokus på at synliggøre
vores strategi og sportslige retning. Det er
vigtigt at vi alle kender til strategien og
retningen, så vi kan hjælpes ad med at trække i
samme retning og blive en ressource i det
arbejde. Man kan allerede nu se vores KPI’er i
klubhuset på de fine plakater, der hænger på
væggen ved siden af cafeen.

Tak for støtten til de nye sponsorer
i Taastrup FC:
• Kjelds kartofler
• AB Glas
• Depresso Coffee
•
Vil dit firma også være sponsor?
• på taastrupfc.com/omLæs mere
klubben/organisation/sponsorer/

Vil du være frivillig i Taastrup FC og være med til
at gøre en forskel?
Klubben er baseret på frivillige kræfter, og vi har brug
for flere, der vil gøre en forskel for børn og unge.
Kender du nogen, der har lyst til at blive træner, eller
måske være med i materialeudvalget eller
turneringsudvalget, så er du meget velkommen til at
skrive til bestyrelsen på mail: sekretaer@tfc.com

Der hænger også vores årshjul, som jeg vil
opfordre alle til at kigge på og træne efter.
Michael Skjold – Head of Football
Ps. Du behøver ikke at kunne spille fodbold for at være
frivillig i TFC.
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Nyt fra afdelingerne
Nyt fra Kvinde-Pige afdelingen
Pigecamp
U16 piger indledte efterårssæsonen med at afholde
en DIF-Always støttet Pigecamp, som blev
gennemført som et overnatningsarrangement i
klubben i weekenden 14.-15. august. Det var
tiltrængt oven på en lang Corona-periode, hvor der
ikke har været mange mulighed for at lave sociale
aktiviteter sammen. Samtidig var det en rigtig god
lejlighed til at ryste pigerne sammen efter
sammenlægning af U14 og U16 afdelingerne op til
sæsonstart.

Pigerne blev opfordret til hver at tage en veninde
med, som har lyst til at prøve at spille fodbold.
Arrangementet var således også et forsøg på at
rekruttere flere pigespillere til klubben. Det må siges
at være lykkedes, da vi i denne sæson har fået ikke
færre end fem nye spillere i afdelingen. Det blev et
super sjovt og hyggeligt arrangement, hvor der ud
over almindelig fodboldtræning også blev plads til
bl.a. en omgang fodboldrundbold og fodbolddart på
en stor oppustelig dartskive.
Vejret artede sig sådan, at udendørsaktiviteterne
kun kortvarigt blev afbrudt af en større regnskylle.
Det lille våde afbræk fra de fysiske udfoldelser blev
brugt i klubhuset med et lille spil, hvor pigerne lærte
hinanden at kende på nye måder.
Aftensmaden bestod af pizza og den efterfølgende
formiddag blev weekenden rundet af med en
overbevisende 7-1 sejr over Bagsværd i sæsonens
første 11-mands turneringskamp.
Alt i alt en rigtig god weekend, som helt sikkert
fortjener en gentagelse i den kommende sæson.

Venindedag
Klubbens pigeafdeling afholdt tirsdag
d. 28. september Venindedag i strålende
efterårssolskin på Nybolig Park.
Arrangementet var for de 4 afdelinger U7, U9,
U11 og U13, samt de veninder som pigerne
havde taget med. Ud over alle afdelingernes
spillere og trænere deltog der hjælpetrænere
fra U16 piger og Kvindesenior 2, som stod for
at gennemføre lege og fodboldøvelser.
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med
masser af fart over feltet. I alt var der over 100
piger samlet til en masse sjove fodboldlege og
der blev sluttet af med saftevand og slikposer
til alle.

Arrangementet var en kæmpe succes og vi
planlægger fremadrettet at afholde en Venindedag i
klubben hvert halve år - en i foråret og en i efteråret.
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Nyt fra afdelingerne

Herresenior
Et langt og oplevelsesrigt efterår er på hæld i
Seniorafdelingen.
Herresenior 1
Efter nedrykningen fra Danmarksserien, er der
blevet arbejdet intenst med holdet og efter en lidt
turbulent start har holdet stabiliseret sig og der er
begyndt at kunne anes konjunkturerne til et hold,
der på sigt vil kunne spille med om de øverste
pladser i rækken.
Holdet består nu udelukkende af spillere, der har
fået deres fodboldmæssige opvækst i Taastrup,
dog på nær målmanden Andreas Hansen.
Dette er sket, da det blev besluttet at rykke den
meget talentfulde årgang 03 op til seniorafdelingen
et år før tid.
Denne integration samt genopbygning af holdet
blev varetaget af Claus Brydensholt, der forinden
havde stået for at udvikle netop årgang 03 over en
årrække.
Det betyder også, at klubben efter en årrække
atter kan høste fra egne rækker, hvilket er en hel
klar intention for udviklingsarbejdet på
drengesiden.
Der skal fra Taastrup FC lyde en meget stor og
dybfølt tak til Claus for en meget flot indsats i en
svær periode.
Holdet trænes fremadrettet af Michael Skjold, der
vender tilbage efter et par års fravær. Michael vil
forsat være tilknyttet Sportsligt Udvalg. Michael vil
blive assisteret af Kim Kårsgaard og Frederik

Stokholm.

Atter et tilskud fra Føtex
Taastrup FC har nok engang modtaget en
donation fra Føtex, der har doneret
indkommen pant til det sociale ungdomsarbejde i klubben.
Taastrup FC opfordrer til fortsat at donere
flaskepant i Føtex. Det er en af kommunens
gymnastikforeninger, der modtager den
donerede pant i øjeblikket.
En stor tak til Føtex.

Hent aftensmaden i Café Højen og få
mere tid i december
Cafe Højen holder åbent i december.
Undgå stress og jag, og lad Dorte i Café
Højen stå for aftensmaden.
Bestil på telefon 31 25 27 86 eller via
mail: cafehoejen@taastrupfc.com
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Nyt fra afdelingerne
Herresenior 2
Et hold, der også har været igennem en hård
periode, hvor resultaterne ikke været specielt
gunstige, men alligevel har holdet under ledelse af
Daniel Zeba og Peter Rasmussen formået at udvikle
sig fra kamp til kamp og selvom den aktuelle
placering ikke umiddelbart maner til optimisme, så
er holdet ikke uden muligheder for et godt forår.
Endvidere er det besluttet, at integrere årgang 04 i
seniorafdelingen fremadrettet, hvilket gør at
afdelingen nu fremstår i en meget fremtidssikret
udgave.
Herresenior 3
Dette hold ledes af den rutinerede duo Arne Larsen
og Thomas Knudsen. Holdet er som sædvanlig med
omkring rækkes øverste pladser.

Tom Friisgaard modtager hæderspris

Det er lykkedes at skabe et hold hvor seriøsitet og
det afslappede går hånd i hånd på den rigtige måde
og holdet består af en fin blanding af yngre og lidt
ældre spillere samt spillere, der kan beskrives som
værende i karrierens efterår.
Alt i alt en afdeling, hvor der er plads til alle uanset
tid og talent.

Med venlig hilsen
Seniorudvalget

I forbindelse med Idrætsevent 2021, der blev
afholdt i City 2 i november 2021, fik Tom Friisgaard
fra Taastrup FC overrakt Fritids- og Kulturudvalgets
Hæderspris.
Vi ønsker Tom stort tillykke med prisen, og takker
for den store indsats.

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
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Glædelig jul og tak til alle vores sponsorer

