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Kære alle 

Så er en ny sæson startet, og der er fuld gang i 

træningen igen. Langt de fleste hold er også kommet 

i gang med turneringen. 

Vi kan se tilbage på en fantastisk sommer. Ikke alene 

pga. vejret der jo i den grad har været godt i år, men 

i særdeleshed også pga. vores fodboldskole, der i år 

for første gang var arrangeret i samarbejde med PRO 

Fodboldskole og som blev en fantastisk succes - mere 

om det længere nede. 

Derudover har vi i løbet af sommeren sagt 

velkommen til vores nye café bestyrer, Tina Schack 

Petersen, også det kan I læse mere om nedenfor. 

Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at sige tak 

for indsatsen til Dorte. 

Vi ønsker alle god læselyst og håber på endnu en 

fantastisk sæson på banerne, både ude og hjemme! 

 

 

Nyt fra klubben 

 

Læs blandt andet om: 

• Årets fodboldskole 

• Ny cafébestyrer 

• Mikrobold  

• Fredagsbold 

• Nyt fra pige-/kvindeafdelingen 

• Nyt fra drenge-/herreafdelingen 

• Status på Fjordcup 

• Nye sponsorer 

Årets fodboldskole i uge 31 blev en stor succes  

Tak for en helt fantastisk fodboldskole uge til alle der 
deltog. Det var en festlig uge med masser af søde 
børn, glæde og godt humør. Dertil kom dejligt 
solskinsvejr og masser af fodbold. Vi glæder os 
allerede til at huse fodboldskolen igen til næste 
sommer.  

Tusind tak til PRO Fodboldskole Anders Nielsen og 
hans helt fantastiske trænerteam.  

I kan se masser af billeder på vores facebook-side i 
opslagene der blev lagt op i forbindelse med 
fodboldskolen i starten af august.   
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Nyt fra klubben 

 
Ny cafébestyrer 

Som mange nok har bemærket har vi i sommerens 

løb fået ny cafébestyrer. Det er en 'gammel kending' 

i klubben, Tina Schack Petersen, der har sagt ja til at 

bytte rollen som afdelingsleder ud med jobbet som 

cafébestyrer og det er vi utroligt glade for. Det 

betyder at vi ikke alene får en person med relevant 

erfaring på området, men samtidig også en der 

kender klubben og allerede har vist at hun brænder 

for Taastrup FC. 

Vi håber I alle vil hjælpe med at tage godt imod Tina 

i den nye rolle og fortsat bakke op om caféen! 

Se åbningstider for caféen samt dagens ret på 

hjemmesiden: https://www.taastrupfc.com/om-

klubben/nybolig-park/cafe-hoejen/ 

 

Nogen ord fra Tina selv: 

"August måned på 

Nybolig Park har været 

fantastisk med 

fodboldskole, sol, 

sommer, grill, fadøl, 

popcorn og slushice på 

terrassen. Tak for 

opbakningen og liv og 

glade dage til jer der 

kiggede forbi. 

Man kan altid komme 

forbi til en hurtig 

hapsdog, men der vil 

også være mulighed for et sundere alternativ. Desuden 

fortsætter caféen med dagens ret mandag-torsdag . 

Jeg håber på at skabe noget gode rammer for klubliv 

og fællesskab." 

Ses vi til fredagsbold? 

Zaki, Mads og Isabella vil på skift være til fredagsbold og 

glæder sig til at spille fodbold med en masse fodboldglade 

TFC spillere. 

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 

https://www.taastrupfc.com/om-klubben/nybolig-park/cafe-hoejen/
https://www.taastrupfc.com/om-klubben/nybolig-park/cafe-hoejen/
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Taastrup FC sendte 260 spillere og trænere til FJORD CUP 2022 i pinsen 

I pinsedagene 2022 var det blevet tid til en fælles klubtur til Fjord Cup. Taastrup FC var 
rigtig fint repræsenteret med mange årgange.  

Det blev til mange kampe, men i dag grad også en masse hygge med alle sine 
kammerater, både på eget hold, men også på tværs af forskellige hold. 

Der var mange hold det endte med at tage medaljer og pokaler med hjem, det være sig 
både 1., 2. og 3. pladser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra klubben 

 

For daværende U8 drenge var det første stævne med overnatning, 
for dem  var det en fantastisk oplevelse med tætte kampe, 
kampgejst, godt fodboldspil og masser af socialt samvær. 
Drengene havde en kanon weekend og glæder sig til næste gang.  
Fra U8 drenge deltog 2 hold i B og C rækken i alt 16 spillere, 5 
trænere og 2 forældre.  

 

Daværende U12 drenge drog afsted med 16 drenge. Vi lavede et 
blandet hold med drenge fra niveau b-d.  

En par gode dage med masser af kampe og det lykkedes drenge at 
blive nr. 1 i puljen. 

 

Daværende U13-drenge var afsted med 25 drenge og 4 trænere. De stillede op med 2 hold. Det ene hold spillede i en 
række over, altså U14, dette for at kunne spille 11-mands, men det gjorde så også at modstanden var noget større og 
hårdere. Det anden hold spillede i U13 række C. 
Det endte rigtig godt for begge hold. Det hold det spillede U13 vandt det hele og fik en pokal og guldmedaljer med 
hjem Det hold der spillede i U14 rækken, endte med at blive nr. 3 og fik også en fin pokal, og bronzemedaljer med 
hjem. 
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Nyt fra klubben 

 

For de daværende U9-drenge 
var det deres første gang af sted 
til Fjord cup og alle drengene var 
så spændte på 2 dage fyldt med 
fodbold og hygge med 
kammerater. 

 
De havde 4 hold med 2 stk A/B 
og 2 stk D og alle kæmpede med 
livet som indsats og vi kom hjem 
med 2 pokaler begge for flotte 2. 
Pladser. En for A/B og en for D. 

Daværende U15-drenge deltog i Fjord Cup 2022, med 16 drenge og to 
trænere. Der var kun tilmeldt 4 hold i rækken, men desværre udeblev det 
ene hold, så de endte med kun at spille 4 kampe.  
 
Der var stor niveauforskel mellem holdene i puljen. Stærkest var KB, som 
de tabte første kamp til 2-1. Anden kamp endte 0-0 til stor frustration for 
KB og stor glæde for vores drenge. Det sidste hold i puljen var Tingsted, 
som vi slog henholdsvis 4-0 og 9-0. Vi tog derfor glade fra Fjord Cup med 
sølvmedaljer og en flot pokal.  
 

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

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   

 

 

Har du lyst til at blive fodboldtræner?  

Stadig flere børn og unge vil spille i Taastrup FC, men 
vi mangler trænere. 

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. Bare du har lyst til at 
have med børn og unge at gøre og synes at det er 
sjovt at sparke til en bold.  

mailto:kommunikation@taastrupfc.com
mailto:sportsligudvalg@taastrupfc.com
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Nogen ord fra træner-teamet: 

"Mikrobold handler om at skabe et uformelt miljø, 

hvor der er fokus på leg og sjov. 

Det er ikke til mikrobold at børnene skal lære at 

spille fodbold. Til mikrobold lærer de at begå sig i en 

stor gruppe af børn, der alle deltager i de samme 

øvelser. De lærer at stå i kø og afvente deres tur, og 

at få konceptet "træning" ind under huden. 

De får nogle rigtig fine ting med fra træningen, som 

de især kan bruge når de bliver ældre og skal 

deltage i 'rigtig' træning, hvor der er lidt mere 

firkantede rammer. 

Mikrobold er en god kombination af sjov, leg, 

læring, og udvikling." 

 

Nyt fra afdelingerne 

 

Nye - og gamle - kræfter hos Mikrobold 

Succesen mikrobold fortsætter selvfølgelig i den 

nye sæson, men det bliver med både nye og gamle 

ansigter på trænersiden. 

Radivoje har valgt at følge med sin søn op på U6 og 

vi takker mange gange for indsatsen. I hans sted 

indtræder Nicholas Bøje Sylvester Pedersen 

og Hussam Al-Hussein som ansvarlige for holdet. 

Samtidig fortsætter Sol Dalsgaard, Isabella Schack 

Petersen og Sofie Gram som assistenttrænere, 

hvilket vi er sikre på at mange af børnene på holdet 

er glade for, for pigerne gør virkelig en god indsats.  

Mikrobold har ikke mindst takket være trænernes 

indsats udviklet sig til en stor succes i klubben. I 

skrivende stund er 37 børn indmeldt på holdet og 

sæsonen er først lige startet! 

 

Mikrobold er for både drenge og piger i alderen  

3-5 år. De træner om torsdagen fra 17-18.  

I kan læse meget mere om holdet her:  

https://www.taastrupfc.com/kvinder-piger/piger-

boern/mikrobold/ 

 

 

 

Nyt fra klubben 

 

VELKOMMEN TIL NYE SPONSORER 

Preptor  (lektiehjælp) – U17-drenge 

 

KF Fuger og facaderens - U14-drenge 

 

https://www.taastrupfc.com/kvinder-piger/piger-boern/mikrobold/
https://www.taastrupfc.com/kvinder-piger/piger-boern/mikrobold/
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Nyt fra kvinde-/pigeafdelingen 

 

Ny cheftræner for Kvindesenior 1 
I efterårssæsonen er Flemming Reffelt tiltrådt som 
ny cheftræner for Kvindesenior 1. Han vil stå for 
holdet med hjælp fra spillende assistenttræner Line 
Petry og holdleder Nete Storm Pedersen. Den 
tidligere cheftræner, Lars Sørensen, fortsætter som 
assistenttræner for U16 piger. 
 
Flemming er 60 år, bor i Vanløse og arbejder til 
dagligt som social- og sundhedshjælper. Han 
startede til fodbold som 6-årig i Fremad Valby, 
efterfulgt af et par afstikkere til BK Frem og Vestia i 
ungdomssårene. 
 
Mange års erfaring 
Som senior har han spillet mange år i Pioneren i 
Valby og et par klubber i Sydhavnen. Derudover har 
han prøvet kræfter med Brøndby IF på deres 3. hold. 
Flemming’s trænerkarriere startede for Grantoftens 
kvinder, hvorefter han skiftede til Skovlunde og 

trænede forskellige drengehold i en årrække b.la. 
også i Fremad Valby, KB, Herlev og Pan Fodbold.  
 
Som pigetræner har han været tilknyttet Rødovre 
FC, Damsø, VLI og FA 2000 (U18), mens han som 

ansvarlig kvindesenior træner har B93, BK Union og 
BL Valby på CV’et. 
 
Fodbolddommer 
Mange i klubben har nok allerede mødt Flemming 
på banerne, idet han er uddannet fodbolddommer 
og har dømt i DBU regi i over 32 år, både i ungdoms- 
og seniorrækkerne. Det er også her han er stødt på 
kvinderne fra Taastrup FC.  
 
Nedenfor har Flemming sat ord på, hvad han vil 
arbejde med og for i klubben. 
 
1. Hvorfor har du valgt at starte som KS1 træner i 

Taastrup FC? 
Jeg så potentiale i holdet, når jeg har dømt flere 
af deres kampe. Så da jeg fik muligheden slog 
jeg til. 

 
 
Det er en meget erfaren og engageret træner som 
klubben siger velkommen til, og vi glæder os til et 
spændende samarbejde med ny input og ideer til 
at udvikle både holdet og kvinde/pige afdelingen. 

 
 

 

2. Hvilke tanker har du omkring udvikling og 
målsætninger? 
TFC’s kvinder har tidligere været højt oppe i 
rækkerne, og det er også på den lange bane 
den vej klubben skal igen, bl.a. for at sikre 
fastholdelse af vores ungdomsspillere, pt. 
specielt U16 piger, og udvikling af vores 
seniorhold . Jeg vil derfor samarbejde tæt med 
U16 piger og KS2, og give spillerne her 
mulighed at prøve sig af på KS1. 
 
Udvikling af ungdomsspillere og godt 
samarbejde på tværs af holdene skal få 
klubben til at stå stærkt fremover. 
 
Målsætningen for KS1 i efteråret er at slutte i 
top 3 i serie 1. Efter forårssæsonen satser vi 
på 
oprykning tilbage til Sjællandsserien. Samtidig 
er det håbet at truppen udvides til 23-26 
spillere og at KS2 måske kan rykke op i serie 1. 
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Nyt fra HS1 

Så kom vi endelig i gang med den nye sæson i 

Sjællandsserien. Vi fik vores ønske opfyld om at 

komme i række 1 (den nordsjællandske) så vi slap 

for de lange kørerturer til Lolland og Falster. Række 

1 skulle efter sigende være en del stærkere og vi er 

da også startet resultatmæssigt lidt vaklende med to 

gange 0-0. 

Vi har brugt sommerpausen på at byde velkommen 

til et par spillere, der er vendt ”hjem” fra DS og 3. 

division, samtidig har vi sagt farvel til et par spillere 

og en træner. Jeg vil gerne takke disse spillere og 

ikke mindst Nasit for det store stykke arbejde de og 

han har lagt i klubben. Da det hele så sortest ud, 

blev de og kæmpede videre og var på den måde 

med til at lægge det fundament, vi står på i dag. 

Nye spillere ind, ”gamle” spillere ud og lange 

sommerferier, gør at vi kæmper lidt med 

relationerne på banen, hvilket specielt kunne se i 

vores træningskampe. Dog virker det bedre og 

bedre for hver træningsdag. Truppen er virkelig 

homogen og alle spiller byder sig til en startplads. 

  

 

 

 

Dette skal vi i trænerteamet være gode til at 

udnytte og på den måde optimere vores 

træninger, så alle står skarpt og klar til kamp. 

Jeg håber virkelig at se mange af jer på stadion i 

den kommende sæson. Når I kommer derned vil i 

kunne opleve et hold, der har en plan i alle spillets 

faser og spiller seværdigt fodbold på det fine 

græstæppe (man kan i øvrigt følge vores team talk 

inden kamp på - TFC Fanside). Vi håber at kunne 

inspirere de mange frivillige trænere i klubben til 

”turde” spille den slags fodbold. Skulle det mod 

forventning opleves anderledes er vi i 

trænerstaben altid klar på en fodboldsnak i vores 

dejlige taktikrum. 

Her til sidst vil jeg egentlig bare slå et slag for alle 

de frivillige og ansatte, der for det til at lykkedes 

hver gang vi spiller hjemmekampe. Det er et så flot 

set up og det sætter vi kæmpe pris på hos herre 

senior 1. Tak. 

V/Michael Skjold 

Talenttruppen U14 
 

Der er meget nyt for U14 drenge her efter 
sommerferie. Alt sammen på den gode måde. 
 
-Der skal spilles 11-mands bold  
-De er blevet klædt fornemt på i nyt kamptøj, som 
er sponsoreret af KF Fuge og facaderens 
-De er startet op med et helt nyt trænerteam, 
som kommer med en masse god erfaring i 
bagagen. 
 
Trænerteamet består af Cheftræner Thomas 
Fremming (med på billedet), assistenttræner 
Kristoffer Fremming (med på billedet) og 
assistenttræner Kim Jarvinen. 

 

Nyt fra Herre/drengeafdelingen 

 

Billedet blev taget lørdag den 20. august inden 
opgøret mod Vallensbæk. 
Det endte med en sejr til TFC’s drenge på 5-1 
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Årgang 2008 deltog i Haderslev Cup 
 
Årgang 2008 hold 1 og 2 deltog i Pinsen i Haderslev 
Cup. Vi havde tilmeldt os dette stævne,  da der skulle 
være en stor mulighed for at møde hold fra udlandet.  
 
Vi tog afsted fra Taastrup om fredagen med 
Sengeløse Turist, og efter ca 4 timer var vi i 
Haderslev, hvor vi fandt vores skole , og senere skulle 
vi have mad i Haderslev Idrætscenter. Desværre var 
de løbet tør men efter lidt debat lavede de pølser, 
brød og kartofler til drengene. 
 
Lørdag var det tid til bold og begge hold havde 3 
kampe. Hold 2 kom i pulje med et tysk, dansk og 
hollandsk hold, og drengene kæmpede flot og 
manglede 1 mål for at komme til at spille om 9-16 
pladserne. Hold 1 mødte et tysk, dansk og dansk hold 
og vandt alle 3 kampe.  
 
Lørdag aften gik alle 32 drenge og 4 trænere ned til 
havnen for at hygge, hvor drengene købte is og havde 
det sjovt sammen.  
 
Søndag skulle hold 2 møde 2 danske og et tysk hold 
om 17-20 pladsen og drengene vandt alle 3 kampe, så 
rigtig godt kæmpet af drengene.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra drenge/herreafdelingen 

 
Hold 1 vandt kvartfinalen med 2-0 mod et tysk hold, 
semifinalen 2-0 mod et dansk hold,og i finalen mod 
Roda blev sejren på 2-0, hvor stemningen var  
ca. 100 danskere mod ca. 50 fra Holland.  
 
Dette er et stævne som vi vil anbefale til alle 
klubbens hold, da man ikke behøver at tage til 
udlandet for at møde udenlandske hold. 
Haderslev Cup var godt arrangeret med 19 baner i 
byen, hvor busser fra Tyskland og Holland kørte os 
ud til spillesteder som lå 4 km fra vores skole. 
 
Efter pokaloverrækkelsen var det tid til at vende 
tilbage til Taastrup og virkeligheden efter 3 rigtig 
gode dage sammen. Hele turen blev flot afsluttet af 
forældre som tog imod os med romerlys, da vi kom 
til Nybolig Park så drengene fik en ekstra oplevelse. 
Vi kørte live opdatering på vores facebook side fra 
alle kampe  så alle forældre/ venner/spillere  kunne 
følge med hjemmefra.  
 
Tak til de 32 drenge og mine 3 trænerkollegaer for 
en fantastisk tur.  
 
v/Alex Parslev  
 
 
 

Vil dit firma være sponsor?  

Læs mere på taastrupfc.dk/sponsor  
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En Sponsor har ordet 

 

 

 

3F Høje Taastrup en lokal medspiller.  

Der skal ikke herske tvivl om, at 3F Høje Taastrups 

formål er at sikre medlemmerne ordentlige løn- og 

arbejdsforhold. Når det er sagt, så engagerer 

fagforeningen sig i mange andre aktiviteter. 

Igennem et samarbejde med de lokale virksomheder 

gøres der et stort arbejde for at skaffe kvalificeret 

arbejdskraft og give medlemmerne attraktive 

efteruddannelsestilbud. 

Afdelingens medlemmer, der er valgt til at varetage 

kollegaernes interesser arbejder hver dag for, at 

medlemmerne trygt kan gå på arbejde i forhold til et 

sikret arbejdsmiljøet. Dette udøves i tæt samarbejde 

med arbejdsgiverne. 

Ovenstående er blot et lille udsnit af 3F´s mærkesager. 

 

Synlighed i nærområdet 

Vi vil også gerne være synlige i nærområdet. 

Derfor har vi igen i år besluttet, at støtte den lokale 

fodboldklub Taastrup FC.  

Det giver klubben mulighed for at give piger/kvinder 

gode træningsforhold. Samtidig får fagforeningen 

mulighed for at vise tilstedeværelse. Så det er 

forhåbentlig en vind – vind. 

På landsplan støtter 3F Superligaen for herrefodbold. 

Det indebærer, at medlemmerne gratis får billetter til 

alle 3F Superliga kampe. 

Vil du vide mere om 3F Høje Taastrup, så er du 

velkommen til at kontakte os. 

v/Søren Grøn, Afdelingsformand 

Nyt fra klubben 

 

Sponsorarrangement den 12. oktober 

Kort inden sommerferien afholdt vi et 
arrangement for alle klubbens sponsorer.  
 
Næste sponsorarrangement holdes onsdag den 
12. oktober.  
 
Denne gang bliver det som et morgenmøde. 
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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 


