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Kære alle 

Nu er der blevet åbnet for græsbanerne og 
kapacitetsproblemerne er dermed ovre for denne 
gang, så alle skulle gerne kunne træne en masse i det 
gode (og knap så gode) vejr!  

Der er dog stadig udfordringer med at finde nok 
frivillige, der har lyst til at træne børn og unge, så går 
du og overvejer, eller kender en, der måske kunne 
være interesseret, er det bare med at komme på 
banen. 

Siden sidst har der været afholdt generalforsamling 
med ganske pænt fremmøde og der blev valgt flere 
nye ansigter ind i bestyrelsen. 

Endelig vil vi gerne ønske jer alle en rigtig god 
sommer, både på og udenfor banerne! 

 

 

 

Nyt fra klubben 

 

Kort fra generalforsamlingen den 8. marts  

Der blev afholdt generalforsamling for klubbens 

medlemmer tirsdag d. 8. marts. Der var et flot 

fremmøde med mange deltagere, som var aktive i 

drøftelserne af de forskellige emner. Desuden blev 

der valgt fire nye medlemmer ind i bestyrelsen; 

Henrik Paus, Jan Jansson, Alex Parslev og Mads 

Reves.  

Du kan læse referatet fra mødet på klubbens 

hjemmeside under punktet Om Klubben 

Billedet er lånt fra Brøndbys hjemmeside.   

 

Masser af inspiration efter 50 timers sparring  

Taastrup FC har som en af de første 

samarbejdsklubber til Brøndby IF været igennem 

et 50 timers rådgivningsforløb via konceptet 

Brøndby Masterclass Klubrådgiver.  

Det har givet en masse inspiration, og klubben 

har her i foråret modtaget en rapport, der giver 

konkrete råd til, hvordan vi kan udvikle vores 

klub, og tilbyde børnene endnu bedre træning. 

Læs mere om udbyttet af forløbet med Brøndby 

Masterclass på taastrupfc.com og på Brøndby IFs 

hjemmeside. 

https://www.taastrupfc.com/media/7750/taastrupfc_referat_generalforsamling2022.pdf
https://brondby.com/nyheder/masterclass/2021-22/marts/brondby-masterclass-klubradgiver-styrker-bornefodboldmiljoer
https://www.taastrupfc.com/nyheder/tfc-nyheder/2022/afslutning-paa-klubraadgivning/
https://www.taastrupfc.com/nyheder/tfc-nyheder/2022/afslutning-paa-klubraadgivning/
https://brondby.com/nyheder/masterclass/2021-22/marts/brondby-masterclass-klubradgiver-styrker-bornefodboldmiljoer
https://brondby.com/nyheder/masterclass/2021-22/marts/brondby-masterclass-klubradgiver-styrker-bornefodboldmiljoer
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En legende går fra borde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

  
 
 
 
 
  

Efter et langt liv i fodboldens verden har Ingolf 
Skafte i forbindelse med sin 70 års fødselsdag 
besluttet at indstille sine aktiviteter i Taastrup FC. 

Ingolf har været aktiv i Taastrup Fodbold siden 
midten af firserne, hvor kræfterne blev lagt i 
daværende Taastrup B70 og efterfølgende i 
Taastrup FC, der opstod i 2006, da Taastrup B70 
og Taastrup IK fusionerede. 

I øvrigt en fusion, hvor Ingolf var en meget aktiv 
deltager og bestemt var medvirkende til en 
succesfuld implementering i en til tider svær og 
følelsesladet proces.  

Gennem årene har Ingolf beskæftiget sig med 
stort set samtlige opgaver, der findes i en 
boldklub. 

Der skal nævnes nogle af disse: 
Bestyrelsesmedlem, kasserer, træner, holdleder, 
leder af den daværende “grusbaneturnering”, der 
i mange år genererede pæne indtægter og ikke 
mindst i de senere år formand for et af klubbens 
vigtige udvalg; Turneringsudvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
På Generalforsamlingen i 2021 blev Ingolf fuldt 
fortjent udnævnt til æremedlem i klubben, ligesom 
han modtog Erik Asminds rejselegat i regi af SBU for 
sin mangeårige indsats for fodbolden på Sjælland. 

Der skal fra Taastrup FC lyde en stor tak for indsatsen 
samt et held og lykke fremover. 

 

Nyt fra klubben 

 

Tak for en god Træner-leder fest  

Lørdag den 2. april blev der holdt Træner-leder fest 

i Klubhuset. Der var god stemning, og efter maden 

blev både baren og dansegulvet godt besøgt. 

I løbet af aftenen blev der også tid til et festligt 

indslag. Og ja, rigtig gættet, det er Michael Storm 

der er blevet lidt ekstra festlig her.  

Stor tak til Cafe Højen for dejlig mad, og ikke 

mindst stor tak til Festudvalget for en rigtig festlig 

aften. 
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Du kan stadig nå at tilmelde dig sommerens fodboldskole 

Sommerens fodboldskole i Taastrup FC afholdes som altid i uge 31. Den er for alle børn, der kan lide at spille 
fodbold, og alle er velkommen uanset niveau. Og det er ikke noget krav, at man spiller i en klub i forvejen.  

Fodboldskolen er en fantastisk blanding af læring, sjov og hygge, og det bliver en uge, hvor deltagerne får 
masser af lærerig træning og sjove oplevelser. 

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 

Pris:  1.499,- kr. (Prisen inkluderer et spillersæt)  

Køb billetter på pd.onlinebooq.dk 

 

Fakta om årets fodboldskole 

Taastrup FC sender 260 spillere og trænere til FJORD CUP 2022 

Når du læser dette nyhedsbrev, er det ved at være tid til Fjord Cup 2022, der holdes i 
Slangerup i weekenden den 4-5 juni.  

Klubben sender 23 hold afsted til turneringen. Hele 10 årgange deltager, og de yngste der 
skal afsted er U7. Vi håber at alle spillerne får en skøn weekend med masser af gode 
fodboldkampe og socialt samvær.  

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

Skal du afsted på turen, så husk, at vi meget gerne modtager både tekst og billeder fra 

holdenes tur, som vi kan bruge på de sociale medier og måske i det næste nyhedsbrev. 

Send tekst og billeder til Kommunikationsudvalget på mail: 
kommunikation@taastrupfc.com  

 

 

 

Nyt fra klubben 

 

http://profodboldskole.dk/
http://pd.onlinebooq.dk/
mailto:kommunikation@taastrupfc.com
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Stadig flere børn og unge vil spille i Taastrup FC, 
men vi mangler trænere 

Taastrup FC er inde i en rigtig positiv udvikling.  

På trods af at Covid-19 ramte klubaktiviteterne 
hårdt, er der nu flere aktive spillere end før corona. 

Vi glæder os over, at stadig flere vil være medlem i 
klubben, men desværre giver det nogle store 
udfordringer, fordi vi mangler trænere.  

Har du eller en du kender lyst til at blive frivillig i 
klubben, så hører vi gerne fra dig. Det er ikke noget 
krav, at du har trænererfaring.  

Har du lyst til at være med til at sikre, at stadig flere 
børn kan spille fodbold i klubben, så må du meget 
gerne kontakte Sportslig Udvalg via mail: 
sportsligudvalg@taastrupfc.com     

Nyt fra afdelingerne 

 

Sportsligt Udvalg sætter fokus på børnefodbold 
Sportsligt Udvalg (SU) arbejder benhårdt på at få 
mere fokus på vores børnefodbold. Det betyder, at 
vi gerne skulle skabe grobund for endnu flere gode 
og glade fodboldspillere og trænere.  
 
Michael Skjold har sat sig for enden af bordet i en 
gruppe vi kalder BørneUdviklingsGruppen. En 
gruppe der består af kompetente mennesker med 
forstand og lyst til børnefodbolden i TFC. Gruppen 
er godt på vej og inden længe vil de kunne 
præsentere vores måde at drive børnefodbold på.   
 
Derudover sker der også ting og sager for de ældre 
årgange, men det kan jeg ikke helt løfte sløret for 
endnu.  
 
I den kommende tid gælder det om at få trænerne 
med på vores oppetræning og interne bobler 
system hele vejen rundt så endnu flere spillere kan 
udvikles. Derudover har vi stadig stor fokus på 
trivsel i hele 2022. 

 

NYHED! Samarbejde med Fysik og Sport                
 
Taastrup FC har lavet en samarbejdsaftale med Mads fra Fysik og Sport. Tilbuddet er til alle klubbens 
medlemmer.  
 
Mads er uddannet sportsfysioterapeut og er dygtig til behandling af børn og unge, som ofte kræver 
specialviden. Mads er en erfaren fysioterapeut og har både mulighed for at ultralydsscanne, give 
behandling, lave såler og give øvelser. Hvis du kommer fra TFC giver klinikken 20% på alle 
konsultationer. De 10% i rabat gives til spilleren og 10% går til klubben. Fysik og Sport laver jævnligt 
opslag på de sociale medier der sætter fokus på børn og skader, forskning og ideer til forebyggende 
træning.  
 
Læs mere på hjemmesiden:fysikogsport.dk 

Facebook:fysikogsport  

Instagram: fysikogsport_taastrup                                      

 

Nyt fra klubben 

 

mailto:sportsligudvalg@taastrupfc.com
https://fysikogsport.dk/
https://www.facebook.com/fysikogsport/
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Førstehjælpskursus i TFC 

24. marts var dagen hvor Taastrup FC havde 16 
trænere og holdledere tilmeldt førstehjælpskursus, 
som blev afholdt på Falck i Greve. Først blev de 
teoretiske i forhold til ulykker gennemgået  
 

• Skab sikkerhed 
o få overblik 
o sikring af skadestedet 

  

• Giv førstehjælp  
o Skader 
o HLR=hjerte-lunge-redning. 
o mfl. 

 

• Tilkald hjælp 
o ring 112 
o hvad er sket, hvor mange, hvor. 

 
Undervejs stillede instruktøren faldgruppe-
spørgsmål såsom hvad er HLR, hvordan sikres 
skadested mm. Herefter blev den basale 
genoplivning gennemgået.  
 
Mange af deltagerne kunne hurtigt se at nyere 
viden hurtigt skiftes ud med endnu bedre viden. 
Herefter stod den på praktiske øvelser ift 
træner/lederrollerne i klubben. Deltagerne blev 
inddelt i 2-og-2 hold, og blev armeret med slynge og 
bandagerulle, og der skulle så lægges slynger på 
forslåede arme, og bandager på forvredne ankler.  
 
Herefter kom "Lille Anne" på banen. Alle deltagere 
forberedte sig på aftenen næststørste kamp, nemlig 
at yde hjertelungeredning. Alle fik klaret mund til 
mund- og hjertemassagekampen til fulde.  
 
Herefter kom det store skyts  
på banen, nemlig hjertestarte- 
ren. Alle kæmpede bravt og  
kom også i mål trods større 
 udfordringer med en af 
hjertestartermaskinerne. 
 
 

     

Aftenens helt store brag var da deltagerne blev delt i 
større hold. Der blev iscenesat et ulykkessted og kun 
givet få oplysninger. En anden gruppe spillede 
forulykkede og fik løbende viden om de var skadet, 
bevidstløse eller om de havde manglende livstegn. 
Alle scenarier var meget forskellige og trods at alle 
godt vidste det var leg, følte deltagerne presset over 
hele situationen. Heldigvis klarede alle det helt 
utroligt godt. 
 
Alt i alt var tilbagemeldingen at det var helt 
fantastisk at være en del af, og der var plads til både 
hygge, sjov og spas samt alvorlige samtaler.  
Deltagerne er nu bedre rustet til at kunne træde til 
hvis nogen i eller udenfor klubben skulle have brug 
for hjælp. 
 
Stor tak til instruktør Jakob Oksby Eirfeldt. 

Nyt fra klubben 
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Ny struktur i årgange efter sommerferien 

Pigeafdelingen har gennem en årrække arbejdet på, 
at skabe gode rammer for samarbejde på tværs af 
årgange og mellem hold i de enkelte afdelinger. 
Derudover er fokus målrettet på fastholdelse, samt 
at have holdtilbud i alle ungdomsårgange. 

Hidtil har hver pigeafdeling bestået af to årgange, 
som fast spillede sammen år efter år. Det har skabt 
tryghed for spillerne altid at vide hvem man er på 
hold med. Modsat har det også medført, at de 
yngste spillere altid er de små i afdelingen, hvilket vi 
tror har været en hæmsko for nogle af pigernes 
udvikling – både fodboldmæssigt og socialt. 

 

Efter sommerferien indføres derfor en ”ny” 
struktur - som også fungerede tidligere på 
drengesiden - nemlig at de ældste spillere fra hver 
årgang hver sommer rykker op til den yngste 
årgang i afdelingen over. Det betyder, at alle 
spillere skiftevis vil være de yngste og de ældste. 

Vi tror på, at denne struktur vil føre til, at spillerne 
som ellers altid vil være de små, tager mere ansvar 
både indenfor og udenfor banen. Samtidig 
medfører strukturen også, at pigerne kommer til at 
spille og være sammen med mange flere veninder.  

Vi håber og tror på, at det vil betyde at pigerne 
fastholdes i teenageårene og gør klubben mindre 
sårbar, hvis der er små årgange. 

 

Venindedag i Taastrup FC var kæmpe succes 

Tirsdag d. 26. april afholdt pigeafdelingen i strålende 
solskinsvejr venindedag på Nybolig Park, område 3. 
Spillere fra U7, U9, U11 og U13 piger havde inviteret 
deres veninder med, som alle deltog i en masse sjove 
lege og fodboldøvelser planlagt af trænerne i 
pigeafdelingen. Som noget nyt i år var alle pigespillere 
i kommunens øvrige fodboldklubber også inviteret 
med. 

Arrangementet var en kæmpe succes og der mødte 
over 100 piger op. 

 

Vores U16 piger hjalp til med de forskellige 
øvelser, hvilket de gjorde super godt.  

Alle de deltagende piger kunne skiftevis 
komme op i klubhuset, hvor der blev delt 
sponsoreret saftevand og frugt ud. I alt gik 
dagen helt fantastisk og de veninder der var 
med, syntes det havde været en super sjov og 
hyggelig dag. Flere af dem er også 
efterfølgende startet til fodbold i klubben. 

 

Nyt fra Kvinde/pigeafdelingen 
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  HS1 
 
Vi på HS1 er halvvejs i turneringen og forleden 
lavede vi i trænergruppen og spillertruppen 
midtvejsevaluering. Her kom vi frem til, at vi på 
trods af svingende resultater har rykket os på rigtig 
mange parametre. Formen halter stadig en lille 
smule, men spillet, udtrykket og mønstrene - altså 
det vi kalder vores spillekoncept, er så småt ved at 
sidde der, hvilket meget gerne skulle give tæt på 
maksimum point de sidste kampe. Men lad os nu 
se. Fodbold er jo en forunderlig størrelse og alt kan 
ske.  
 
Derfor spiller vi på Nybolig Park 
Vi ved, at mange er lidt irriterede og fortørnede 
over, vi spiller på Nybolig Park inklusiv os selv. Det 
skyldes, at stadionbanen er for dårlig til den måde 
vi gerne vil spille fodbold på. Derfor har vi 
vurderet, at det ville være til vores modstanders 
fordel at spiller dernede. Og da vi har en så lækker 
kunstbane på Nybolig Park, giver det jo helt sig selv 
synes vi.  
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er fredagsbold på kunstbanen hver fredag kl. 

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 at spille på tværs af årgange og 
hold (fredagsbold er for alle mellem U9 og 
U16) 

• Det er ok ikke at spille med faste pladser 

Deltag i fredagsbold 

Nyt fra Herre/drengeafdelingen 

Sponsorarrangement den 9. juni 

Vi har de sidste par år, grundet Corona, været 

udfordret i forhold til at invitere vores sponsorer til 

sponsorarrangement. 

Men nu er det endelig muligt, og alle sponsorer er 

inviteret til arrangement i klubben. 

Vi har inviteret Merete Scheelsbeck, der sidder i Høje 

Taastrup kommunalbestyrelse og er Formand for 

Fritids- og Kulturudvalget. 

Merete vil komme og tale lidt om emnet: 

Erhvervslivet, Kulturen og Kommunen. 

Vores lille arrangement finder sted torsdag den 9. 

juni i vores klubhus. 

Vi håber stærkt på, at der vil være opbakning til dette 

arrangement fra vores sponsorer, så det kan lade sig 

gøre at gennemføre. 

 

 

 

Sponsornyt 

Velkommen til vores nye sponsorer:  

• Faxe Kondi 

• Wøldickens Køreskole 

• Thomas Vinther Transport 

 

Vil dit firma være sponsor?  

Læs mere på taastrupfc.dk/sponsor  
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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 
 
 
 

 

 

 

Nyt fra klubben 

 

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 

Sponsorudvalget 
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: 
sponsorudvalg@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 
 
 

 

 

 

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


