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Kære alle 

Endelig kom den udmelding vi alle har ventet på: De 
sidste restriktioner ophæves og vi kan derfor spille 
fodbold fuldstændig som vi plejer (dog selvfølgelig 
under hensyntagen til at COVID-19 stadig eksisterer)! 

Dette betyder at der nu igen er mulighed for 
omklædning og at vi kan bruge klubhuset til alt det vi 
plejede at gøre. Så har I gået og sukket efter at kunne 
afholde mad-efter-bad eller et andet arrangement 
for årgangen, så er det bare om at komme i gang. 

Vi er også kommet rigtigt godt i gang med både 
træning og kampe igen efter juleferien, og der er en 
rigtig pæn tilgang af nye spillere, hvilket selvfølgelig 
er meget positivt, men som samtidig også udfordrer 
os endnu mere på bane-kapaciteten - mere om det 
nedenfor. 

Endelig vil vi gerne gøre lidt reklame for klubbens 
generalforsamling, hvor alle klubbens medlemmer 
opfordres til at deltage og gøre deres indflydelse 
gældende. 

God sæsonstart til jer alle! 

  

 

 

Nyt fra klubben 

Tak til alle  
- Årets fyrværkerisalg blev igen en stor succes 

Årets fyrværkerisalg fra klubhuset mellem jul og nytår 
blev igen en stor succes og det lykkedes endda lige 
akkurat at slå omsætningen fra sidste år, der ellers var 
et sandt rekord-år. Dette betyder at fyrværkerisalget 
endnu engang blev en meget væsentlig indtægtskilde 
for klubben. 

Uden de rigtig mange frivillige kunne dette ikke lade 
sig gøre og det forlyder fra arrangørerne, at det i år gik 
forholdsvist nemt med at få udfyldt vagtplanen.  

Tusind tak til alle der hjalp til med opsætning, salg, 
oprydning, aften/nattevagter eller noget helt femte og 
også en stor tak til alle jer, der købte jeres fyrværkeri i 
klubben! 

En helt særlig tak skal lyde til fyrværkeriudvalget 
bestående af Egon Sahl Pedersen, Tom Friisgaard og 
Michael Larsen, der igen i år brugte et stort antal 
timer før, under og efter årets salg, på at arrangere og 
udføre salget. 

 



#   

   
 

# 6 – Marts 2022 

 

 

 
 
Henvendelse til kommunen angående kapacitetsproblemer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

  
 
 
 
 
  

Som nævnt i indledningen til dette nyhedsbrev er 
vi efterhånden så mange i klubben, at vi oplever 
endog meget store kapacitetsproblemer, særligt i 
vinterhalvåret.  

På trods af at vi modstræbende (vi så helst at hele 
klubben var samlet på Nybolig Park) placerer 
træningen for flere og flere hold på 
kunstgræsbanen ved Ole Rømer Skolen 
(Gadehavegård) er belægningen på kunsten på 
Nybolig Park nu så stor i vinterhalvåret, at hvis 
samtlige indmeldte på holdene mødte op, ville 
der til enkelte træningspas være mere end 100 (!) 
på banen. Samtidig betyder det også, at ikke alle 
hold kan få det antal træningspas de ønsker. 

Dette er selvfølgelig stærkt utilfredsstillende og 
bestyrelsen valgte derfor at sende et åbent brev 
til politikerne i Høje-Taastrup Kommune i 
slutningen af januar, hvori der blandt andet gøres 
opmærksom på denne problematik. 

 

Brevet resulterede i et svar fra borgmester Michael 
Ziegler, hvori han anerkender klubbens udfordringer, 
og også nævner at det er med i kommunens 
overvejelser (men desværre ingen konkrete løfter). 

Det er ikke første gang at Taastrup FC har gjort 
opmærksomme på pladsmanglen - vi har til 
stadighed bragt det op i forskellige sammenhænge - 
og det har resulteret i at en kunstgræsbane 2 til 
Nybolig Park er nævnt i flere forskellige 
idrætsanlægs-rapporter, herunder også en 
kommende facilitetsanalyse fra Idrættens Samråd, 
som Michael Ziegler også nævner i sit svar.  

I kan se brevet fra bestyrelsen i sin helhed på vores 
hjemmeside 
her: https://www.taastrupfc.com/nyheder/tfc-
nyheder/2022/aabent-brev-til-htk-angaaende-
faciliteterne-paa-nybolig-park/ 

 

 

Generalforsamling den 8. marts  

Klubben afholder ordinær generalforsamling i klubhuset på Nybolig Park, tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19.30. 

Indskrivning starter kl. 19.00.  

Årsberetning, regnskab samt forslag til vedtægtsændring og eventuelle andre forslag vil være tilgængelige på 

klubbens hjemmeside senest den 1. marts.  

Vi håber naturligvis på et stort fremmøde. 

Nyt fra klubben 

 

https://www.taastrupfc.com/nyheder/tfc-nyheder/2022/aabent-brev-til-htk-angaaende-faciliteterne-paa-nybolig-park/
https://www.taastrupfc.com/nyheder/tfc-nyheder/2022/aabent-brev-til-htk-angaaende-faciliteterne-paa-nybolig-park/
https://www.taastrupfc.com/nyheder/tfc-nyheder/2022/aabent-brev-til-htk-angaaende-faciliteterne-paa-nybolig-park/
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Klar til årets fodbolsskole? Bestil nu og spar 400,- på sommerens fodboldskole 

Sommerens spritnye PRO Fodboldskole i Taastrup FC nærmer sig med hastige skridt, og det er nu, I skal tilmelde 
jer, hvis I vil spare 400,- på billetprisen. 

PRO Fodboldskolen i TFC finder sted i uge 31. Den er for alle niveauer og køn, og den består af en fantastisk 
blanding af læring, sjov og hygge, hvorved vi får skabt den bedste oplevelse for de deltagende spillere. 

Tilmeld jer inden den 2/5-2022 og spar 400,- på årets sjoveste, fedeste og naturligvis mest lærerige 
fodboldskole. 

Læs mere om PRO Fodboldskolen i Taastrup FC på profodboldskole.dk  

  
 

 

Sted: Nybolig Park 

Uge:  Uge 31. Fra den 1/8 – 5/8 

Tid:    Alle 5 dage fra kl. 9.00 – 14.00 

Niveau: Fodbold for alle niveauer 

Hvem: Piger og drenge - årgang 2007 - 15 

 

Køb senest den 1. maj og få 400 kr. rabat 

Pris ved køb senest 1/5: 1.099,- kr. 

Pris ved køb efter 1/5:    1.499,- kr. 

 

(Prisen inkluderer et spillersæt)  

Køb billetter på pd.onlinebooq.dk 

 

Fakta om årets fodboldskole 

Taastrup FC er klar til FJORD CUP 2022 

I Pinsen er det tid til FJORD CUP 2022, der afholdes i Slangerup i weekenden den 4.-5. juini. 
Det er første gang i meget lang tid, at klubben kan sende hold afsted på ture med 
overnatning, og det er tydeligt, at mange glæder sig til at komme afsted. 

Tilmeldingsfristen er ikke udløbet endnu, men allerede nu har Taastrup FC tilmeldt omkring 
200 deltagere, fordelt på 23 hold og hele 10 årgange.  
Sidste frist for tilmelding af hold og antal deltagere er 10. marts. 

Vi ønsker alle en rigtig god tur og glæder os til at kunne fortælle mere fra turneringen i et af 
de kommende nyhedsbreve. 

http://profodboldskole.dk/
http://pd.onlinebooq.dk/
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Kort om fredagsbold   

Sponsornyt 

 

Sportsaccounting – ny sponsor for U16 Piger 

 

U16 Piger har fået ny sponsor. Bag sponsoratet af det 

nye spillersæt står firmaet sportsaccounting.dk 

U16 piger har desuden fået en donation på 10.000 kr. 

fra foreningen Vestegnen støtter Unges Idræt. 

Pengene skal gå til deres tur til Holland i pinsen. 

 

  

3 lokale sponsorer til U14-3 Drenge 

U14-3 drenge har fået ny garderobe med hjælp fra 

hele tre sponsorer. 

Byens Stilladser APS har sponsoreret de sorte 

træningstrøjer 

Kjelds Kartofler har sponsoreret det grønne spillersæt 

og  

LOGOS har sponsoreret det røde udebanesæt.  

Vil dit firma være sponsor?  

Læs mere på taastrupfc.dk/sponsor  

Fredagsbold starter op igen 8. april 
 
Har du lyst til at spille bold fredag eftermiddag, så 
er fredagsbold i gang igen fra den 8. april. 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. 

Du er velkommen til fredagstræning, 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 to 5-mandsbaner, hvor 
8-mandsbanen er beregnet til U13 – U15 (U16) og 
5-mandsbanerne er beregnet til (U9) U10 – U12.  

TFC sørger for rammerne, baner, bolde mv. Du 
vælger selv hvad du vil træne, hvor længe og hvor 
ofte.  

Læs mere om fredagsbold her 

 

Der er fredagsbold på kunstbanen hver fredag 

fra 8. april. Tidspunktet meldes ud senere. 

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 at spille på tværs af årgange 
og hold  

• Det er ok ikke at spille med faste 
pladser 

•  

Kort om fredagsbold 

http://www.taastrupfc.com/nyheder/tfc-nyheder/2021/fredagsbold/
http://www.taastrupfc.com/nyheder/tfc-nyheder/2021/fredagsbold/
http://www.taastrupfc.com/nyheder/tfc-nyheder/2021/fredagsbold/
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Nyt fra Kvinde-Pige afdelingen 
 
Efter mere end to år uden stævneture, på grund af 
Corona pandemien, er det endelig blevet tid til at 
U16 pigerne kan rejse ud i Europa. I pinsen drager vi 
til North Limburg Cup i Holland med deltagelse af 
mere end 130 hold fra mere end 7 forskellige lande. 
Ud over et par gode dage med masser af fodbold, 
byder turen også på muligheder for at komme på 
stadionrundvisninger i Tyskland og Holland, i 
vandland og mange andre forskellige aktiviteter.  

Vi drager afsted i samlet flok fra klubhuset i fælles 
bus om aftenen, torsdag den 2. juni, og er tilbage 
ved klubben om morgenen, mandag den 6. juni.  

Pigerne har sparet op til turen via deres fælles 
holdkasse, ligesom det er lykkedes os at få et ekstra 
tilskud til turen på 10.000 kr. fra foreningen 
”Vestegnen Støtter Unges Idræt”.  

”Vestegnen Støtter Unges Idræt” et er en 
organisation der indsamler penge via bodsalg på 
Brøndby Stadion, som de efterfølgende uddeler som 
støtte til unges idrætsaktiviteter på Københavns 
Vestegn.  

Vi er rigtig glade og taknemlige for donationen, 
som faktisk er større end det vi havde søgt om. 
Derfor kan vi også holde egenbetalingen til turen 
på et godt og lavt niveau, så vi kan få så mange af 
vores piger med til denne afsluttende tur inden 
sommerferien, som overhovedet muligt.  
 

 

Vi glæder os rigtig meget til at komme afsted og 
lover selvfølgelig at holde alle herhjemme 
informeret om vores oplevelser undervejs. 

 

Nyt fra Herresenior 1  
 
Både trænerteamet og spillere havde glædet sig meget 
til vi rundede datoen den 22. januar, hvor vi kunne 
skyde forårssæsonen i gang. Den blev skudt i gang 
med en let træning og et møde omkring forventninger 
og målsætning. Nu er vi i gang med forårssæsonen, 
der byder på i alt 8 træningskampe. Lige nu har vi 2 
træningskampe tilbage:   

4/3 kl. 18.30 - Rudersdal - TFC 

6/3 kl. 14.00 - Slagelse - TFC 

Alle træningskampe bruges til at spille de nye og 
gamle spillere sammen i det nye system og til at 
tydeliggøre aftaler og forventninger i vores 
spilleudtryk.  

Som det ser ud nu, vil vi have svært ved at blande os i 
oprykningsspillet. Derfor er målet at klargøre truppen, 
spillestilen og omgivelserne til at kunne spille med om 
en oprykning i 2022-23.  

Vi har allerede optimeret nogle af omgivelserne, 
da flere spillere og ledere har lagt et stort arbejde i 
at gøre omklædningsrummet og taktikrummet 
virkelig lækkert. Kom gerne forbi og kig ind.  

Nyt fra afdelingerne 
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Nye 

sponsorerSportsaccounting.d

k 

• LOGOS 

Nyt fra klubben 

 

10 trænere har netop gennemført UEFA C1 

licens   

Lørdag den 12. februar havde 10 Taastrup FC 

trænere samt 2 trænere udefra, valgt at bruge 10 

timer på et UEFA C1 licens i klubben. 

ATK+ ansvarlig Christian Sørensen som hjælper os 

med klubrådgiver projektet i forhold til vores 

samarbejde med Brøndby IF, stod for kurset. 

Det var også et kursus hvor vores 2 ung-trænere 

Ruben Vergmann samt Viktor Strunge, deltog 

som begge er trænere på U13 hold 2.  

Den 30. april og den 8. maj vil Christian Sørensen 

igen stå for UEFA C2 trænerkursus i klubben, hvor 

han vil tage imod 14 trænere fra Taastrup FC. 

Sportsligt Udvalg kan stolt sige, at omkring 90-

95% af vores trænere på U7 til U12, vil alle have 

UEFA C2 samt nogle stykker vil stå med UEFA B1 

licensen inden sommerferien. 

Et stort tak skal lyde til vores trænere, for at vi nu 

på hele årgangen, kan tilbyde en træning med så 

høj kvalitet. Det mindes jeg ikke vi har set i 

klubben før. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UEFA C2 trænerkursus holdes  

den 30. april og 8. maj 
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Nyt fra klubben 

Kursus for alle trænere den 23. marts  

Er du træner i klubben er du mere end velkommen den 

23. marts kl. 17.00 - 21.00 hvor vi afholder trænerkurset 

”Spillersamtaler og udvikling”. Kurset, der sætter fokus 

på spillerudvikling, spillerglæde og spillersamtaler 

afholdes af Julie Borgen*.  

For at få mest muligt ud af kurset, vil der være lidt 

forberedelse før kurset. Der vil være fuld forplejning 

under kurset. 

 

 

 

Emner på kurset:   

Fokus på spiller udvikling, hvordan arbejder man med 

det? 

• Sportspsykologi og coaching 

• Glæden 

• Målsætning 

• Evaluering og feedback 

 

Spillersamtaler 

• Spørgeteknik 

• Hvad vil vi gerne vide noget om 

• Mål og delmål 

• Evaluering 

• Eksempel på en spiller samtale – prøv af i 
makkerpar 

• Opsamling og evaluering af kursus 
 

 

 

 

* Julie Borgen, BA. I Fysioterapi samt Cand. Scient. 

idræt og sundhed. Julie er selv fodboldspiller og har 

tidligere spillet i Danmarks bedste række. Julie er 

uddannet fysioterapeut og har en kandidat i idræt 

med speciale i talentudvikling og sportspsykologi. 

Hun har haft sin gang i Brøndby IF, Elite kvinder, 

hvor hun har haft ansvaret for den fysisk træning, 

mentaltræning og suppleret med sine 

fysioterapeutiske kompetencer.  

 

Julie har ligeledes været med Kvindelandsholdet i 

deres forberedelser til EM 2017. I dag arbejder Julie 

for DGI med børns bevægelsesglæde og unges 

fællesskaber.  

 

Tilmelding er nødvendig. Du kan tilmelde dig på mail: michael.skjold@taastrupfc.com 

BEMÆRK: DER ER INGEN TRÆNING DEN DAG 

 

 

Fokus på trivsel 
I løbet af 2022 sætter klubben fokus på trivsel hos 

både spillere og trænere, så det bliver endnu 

sjovere for alle at være i Taastup FC.  

Vi har allerede mange aktiviteter i klubben, men vi 

vil igangsætte flere forskellige tiltag i løbet af året. 

Et af tiltagene er vores kommende trænerkursus, 

der sætter fokus på spillerudvikling og 

spillerglæder. 

 

mailto:michael.skjold@taastrupfc.com
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Sportsligt Udvalg sætter fokus på RAE 
 
Måske har du allerede hørt om fænomenet relativ 
alderseffekt (RAE). 
 
RAE betyder, at børn født tidligt på året 
identificeres som mere talentfulde end børn født 
sidst på året. Det gør de, fordi de typisk er længere 
fremme i deres udvikling både fysisk og kognitivt. 
Men det gør dem ikke nødvendigvis til større 
talenter. 
 
I dag er 76,6% af spillerne på de 6 danske 
ungdomslandshold (U16-U21) født i første halvår 
og 45,3% er født i første kvartal (Q1). 
 
Dette er helt klart noget som sportsligt udvalg vil 
kigge ind i over en længere periode, og som vi vil 
præge trænerne til at kigge mere ind i 2. halvår, når 
talenttrupperne skal inddeles.  

Vi startede med at sætte os den ambition, at vi 
ikke vil have et lavere antal af spillere fra 2. 
halvår, end det vi ser ud fra normen i dansk 
fodbold, hvilket betyder at vi minimum skal have 
25% af spillerne fra 2. halvår på vores 
talenttrupper. 
 
Derfor kiggede vi på hvordan vores egne 
talenttrupper så ud i forhold til vores egen 
ambition, og vi ligger faktisk et pænt stykke over 
den danske norm, som vi som minimum gerne 
vil leve op til. 
 
Stor ros herfra til trænerne for den gode 
selektering der er foregået. 
 
Dette er selvfølgelig en norm vi skal forsøge at 
udvikle på og det betyder at vores trænere på 
U6-U12 får en spændende opgave. En opgave vi 
tror på at vores dygtige trænere er klar til i 
samarbejde med sportsligt udvalg. 
 
 

Er du fremtidens træner, eller kender du en der skal være det? 
 
Forenet Kredit og DBU lancerer et nyt og unikt koncept for unge i alderen 13 til 20 år, der drømmer om at blive 
fodboldtrænere. Indsatsen er for både piger og drenge. 
 
Konceptet Fremtidens Trænere er et nyt uddannelsesforløb af et års varighed, hvor 240 udvalgte unge på 
landsplan deltager i et forløb, hvor de først og fremmest skal gennemføre både UEFA C1 og UEFA C2-
træneruddannelserne. Samtidigt får de unge helt unikke oplevelser i form af besøg i både herre- og 
kvindelandsholdslejrene med mulighed for at overvære en træning og få inspiration af de to landstrænere Kasper 
Hjulmand og Lars Søndergaard. Der bliver desuden oprettet lokale netværksgrupper for de unge trænere, der skal 
sikre, at alle bliver en del af et socialt fællesskab, med mulighed for at hygge sig og sparre med ligesindede. 
 
Skal vi indstille dig eller en du kender til Fremtidens Trænere? 
Drømmer du om at blive fodboldtræner eller kender du en i Taastrup FC der kunne være et godt bud på en 
fremtidig træner, så kontakt Sportsligt Udvalg hurtigst muligt, da det er klubben som skal indstille de unge 
trænerkandidater. Klubben kan fra onsdag den 2. marts til 22. marts indstille unge frivillige trænere til forløbet.  
 
Som deltager i Fremtidens Trænere forpligter man sig til at  
gennemføre hele forløbet, som består af både UEFA C1 og  
UEFA C2 i løbet af det samme år. I 2022 vil C1-kurserne vil 
blive afviklet i april-maj og C2-kurserne i september-oktober. 

Læs mere om Fremtidens Trænere og forløbet her 
 
 

Nyt fra klubben

 

 

https://dbu.dk/nyheder/2022/februar/fremtidens-traenere-et-unikt-tilbud-til-unge-fodboldtraenere/
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Turneringsudvalget  
Her kan du være med til spændende opgaver 
som fx:  
- Fordele træningstider 
- Holdtilmelding 
- Kampbanefordeling 
- Dommeradministration 
- Repræsentere TFC i kommunale fordelinger 
- Administration af DBUs indendørsrunder. 
 
Vil du høre mere eller være med, så skriv til: 
turneringsudvalg@taastrupfc.com 
 
 
 

 

 

 

 

Vil du være aktiv i et af vores udvalg? 
 
I TFC kan du både være aktiv på banen og i vores udvalg. Der er mange aktiviteter i gang og vi er altid glade for at 
kunne byde nye ind i vores udvalg, der kan bidrage med et nyt syn på tingene, ny energi og nye ideer. 
 
Har du lyst til at være med, så er det måske noget for dig at være med i eksempelvis:  
 

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 

Sponsorudvalg 
Her er der spændende opgaver for dig, der har 
lyst til at styrke og aktivere vores nuværende og 
fremtidige sponsorer. Det kan være opgaver som 
fx: 
- Finde nye sponsorer til klubben 
- Planlægge sponsorarrangementer for 
nuværende sponsorer 
- Administrere og sørge for fornyelse af 
nuværende sponsoraftaler. 
 
Vil du høre mere eller være med, så skriv til: 
bestyrelse@taastrupfc.com 
 

 

 

 

Kommunikationsudvalget 
Her kan du være med til at gøre TFC mere synlig 
for både medlemmer og lokalområdet. Det kan 
være opgaver som fx: 
 
- Opsøge historier fra klubbens hold 
- Lave indhold til klubbens hjemmeside 
- Spændende indhold til klubbens SoMe 
- Skrive artikler til lokale medier. 
 
Vil du høre mere eller være med, så skriv til 
kommunikation@taastrupfc.com 
 
 

 

 

 

Nyt fra klubben 

mailto:turneringsudvalg@taastrupfc.com
mailto:turneringsudvalg@taastrupfc.com
mailto:kommunikation@taastrupfc.com
mailto:bestyrelse@taastrupfc.com
mailto:bestyrelse@taastrupfc.com
mailto:kommunikation@taastrupfc.com
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Finn Inn 


