
#   

1 
 

# 9 – December 2022 

 

VM-stemning i klubhuset 

Som I nok alle har bemærket er der for øjeblikket 

fodbold-VM i Qatar. Da TV-stationerne samtidig har 

givet mulighed for at vi kan få lov at vise kampene i 

klubhuset, er det selvfølgelig en oplagt mulighed for 

os. 

Derfor har der i første omgang været afholdt to 

arrangementer under henholdsvis Danmarks første og 

tredje indledende kamp, hvor hhv. klubbens U8-11 og 

U12-U16 årgange var inviteret. Der var rigtig god 

stemning og med hhv. 70 (kl 14!) og 115 fremmødte, 

må det siges at have været en succes. Stor tak til Brian 

og 2xTina for at arrangere dette! 

Der vil også fremadrettet blive vist nogen af 

kampene i caféens åbningstid. 

Kære alle 

Så er vi nået til årets sidste nyhedsbrev. Dermed ikke 

være sagt at klubben er klar til at gå på juleferie - så 

langt fra! 

Træning og kampe kører stadig for fulde 

omdrejninger – vores kunstgræstider er i brug 110%  

- og caféen og shoppen er også i fuld gang endnu 

med julearrangementer og julegavesalg. 

Og så må vi selvfølgelig ikke glemme klubbens 

fyrværkerisalg mellem jul og nytår. Husk at bakke op 

om dette - både som hjælper og ved at købe jeres 

fyrværkeri i klubben. 

Et tegn på dette er også at klubben er inde i en rigtig 

god udvikling på medlemssiden. Vi har i skrivende 

stund 1023 medlemmer, og er dermed første gang vi 

runder de 1000 indmeldte medlemmer. Dette 

skyldes i høj grad alle de frivilliges kæmpe indsats, så 

tusind tak for det! 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et fantastisk nyt 

fodbold-år! 

 
           Glædelig jul 
 

Nyt fra klubben 

 

Læs blandt andet om: 

• Stor arv til klubben  

• Nyt fra formanden 

• Fremtidens trænere uddannet (pigerne) 

• Kort om medlemsundersøgelsen 

• Juleafslutning for trænere og ledere 

• Vagter til salg af fyrværkeri 

• Nyt fra drenge-/herreafdelingen 

• Åbningstider i julen 

• Nye sponsorer 
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     Nyt fra klubben 

 
Formanden har ordet 

 

Kære alle i og omkring Taastrup FC 

Efterårets turneringer er færdigspillet og de sidste 

træningspas er snart overstået inden jul og nytår tager 

over. 

Selvom fodboldåret løber fra sommer til sommer, så 

er udgangen af et kalenderår ofte et tidspunkt, hvor 

man kan gøre status. 

Året har budt på meget både på og udenfor banerne. 

Klubben har fået en ny Cafe-bestyrer og der skal lyde 

en stor tak til Tina Schack for en fornem entre i 

klubben, hvor der er sket en positiv forøgelse af livet i 

klubhuset kombineret med rigtig god mad.  

Også ”Shoppen” er i en fin gænge og mange benytter 

sig af muligheden for at blive ekviperet i klubbens 

farver. Det skal i den forbindelse også nævnes, at det 

overskud, der genereres i ”Shoppen” er medvirkende 

til at holde udgiftsniveauet på materialer på et lavt 

niveau og dermed indirekte frigøre økonomiske midler 

til et forbedret træningsmiljø. 

Det er også værd at notere sig, at mange af 

ungdomsårgangene har et højt aktivitetsniveau 

omkring årgangen, både med henblik på at skabe 

oplevelser for spillerne, men også på at skabe de 

nødvendige økonomiske rammer til disse aktiviteter. 

 

I den forbindelse skal også nævnes Klub 120, der er 

en forening af primært mangeårige klubfolk, hvis 

formål er at skabe økonomiske midler til 

Herresenior 1.  

I den i efteråret gennemførte 

medlemsundersøgelse, er det yderst glædeligt, at 

der blandt besvarelserne er en næsten entydig 

holdning til, at Taastrup FC er et trygt og sikkert 

sted at komme og det må være et ønske, at det må 

forblive sådan også i tiden fremover. 

Også klubbens fyrværkerisalg er en væsentlig 

indtægtskilde og igen i år er der en kreds af gode 

klubfolk, der forestår det kommende salg  i dagene 

mellem jul og nytår. Et meget væsentligt element i 

klubbens økonomi og der skal lyde en stor 

opfordring til at gøre sine fyrværkeriindkøb på 

Nybolig Park. 

Afslutningsvis skal der lyde et ønske om en glædelig 

jul og et godt nytår til alle i og omkring Taastrup FC. 

På vegne af Bestyrelsen. 

De bedste hilsner 

Jørgen Kolter, Formand 

Åbningstider i julen 
 
Klubhuset vil være lukket fra 23/12-1/1, begge dage 
inklusive. Dog vil der være åbent for fyrværkerisalg 
28/12-31/12 - se mere om det andetsteds. 
 
Det vil kun være muligt at benytte lyset på 
kunstgræsbanen d. 27/12 og kun indtil kl. 21.  
De øvrige dage kan kunsten kun benyttes i de lyse 
dagtimer. Bemærk i øvrigt at der ikke vil blive ryddet for 
sne 24/12-1/1. 
 
Taastrup Idrætscenter er ligeledes lukket for træning 
24/12-1/1 (begge dage inklusive). 
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Nyt fra klubben 

 
Stor arv til Taastrup FC 
 
Taastrup FC har været så heldige at få en arv på 
over 400.000 kr. fra boet efter Jørgen Christian 
Bøgegaard. Pengene er i testamentet målrettet 
Taastrup FCs ungdomsarbejde og giver mulighed for 
at gøre mange unge glade. 
 
Pengene skal styrke det brede ungdomsarbejde 
Af respekt for arven og det store beløb har 
bestyrelsen besluttet, at pengene ikke skal indgå i 
den daglige drift af ungdomsafdelingen.  

Pengene vil derimod stå på en separat konto, hvor 
de vil blive uddelt i mindre portioner til udstyr, 
sociale og sportslige aktiviteter/events samt andre 
tiltag m.m., som bredt styrker ungdomsarbejdet i 
Taastrup FC. Uddelingen vil endvidere følge 
følgende retningslinjer: 

- For at sikre at flest muligt får glæde af midlerne 
uddeles de i portioner af maksimalt kr 10.000 og der 
bliver maksimalt uddelt kr 50.000 pr år. 

 

- Midlerne kan søges af årgange, grupper af årgange, 
samt bestyrelsen. Formål der dækker bredt på tværs af 
årgange og/eller niveauer vil blive foretrukket. 

- Ansøgning om tildeling af midler tilsendes bestyrelsen 
og uddeling af midlerne besluttes af bestyrelsen. 

Har du kendt Jørgen Christian Bøgegaard? 
Vi er utroligt glade for at Jørgen Christian Bøgegaard 
har betænkt Taastrup FC. Vi vil derfor gerne bringe en 
nyhed om hans tilknytning til klubben.  
 
Hvis der er nogen, som har kendt Jørgen og derfor vil 
kunne fortælle noget mere eller skrive en kort historie, 
vil det være meget værdsat, hvis de vil kontakte 
kommunikationsudvalget.  
 
Der skal lyde en stor tak til Jørgen Christian 
Bøgegaard.  
 

Køb billet til sommerens PRO Fodboldskole  
 
Billetsalget til næste sommerens populære PRO 
Fodboldskole i Taastrup FC er begyndt.  
 
PRO Fodboldskolen finder sted i uge 31 (mandag-
fredag) fra kl. 9.00-14.00, og prisen for at deltage 
er 999,- per person. Bemærk at prisen stiger til 
1.499,- den 1. april 2023. 
 
Billetterne købes som altid på pd.onlinebooq.dk, 
og derudover kan I læse mere om PRO 
Fodboldskole på profodboldskole.dk. 
 
 
 

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  

http://pd.onlinebooq.dk/
http://profodboldskole.dk/
mailto:kommunikation@taastrupfc.com
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Medlemsundersøgelsen gav også et øjebliksbillede af hverdagen i TFC. 

 
Vidste du for eksempel at: 
 

96% 92% 88% 82% 95% 

føler sig trygge og 
sikre, når de færdes i 

klubben 

er stolte af at være 
medlem af TFC 

er meget tilfredse 
med 

kammeratskabet på 
årgangen 

af medlemmerne er 
meget tilfredse med 

kvaliteten af 
trænerne 

er tilfredse med 
serviceniveauet i 

Caféen. 
 

 
Der er ingen tvivl om, at ledelsen har ambitioner på vegne af TFC og der stadig er meget vi kan gøre mere af 
og bedre, men ovenstående udsagn vidner også om en velfungerende klub, som medlemmerne er 
glade for at komme i. 
 
Som lovet har vi trukket lod blandt alle besvarelserne og de 10 heldige vindere af et gavekort på 250 kr. til 
Caféen har alle fået direkte besked. 
 
TAK til alle som har brugt tid på at deltage i medlemsundersøgelsen. 
 

 

 

 

 

 

Nyt fra klubben 

 
Medlemsundersøgelse 
 
Ledelsen i TFC har netop gennemført en medlemsundersøgelse for alle ungdomsmedlemmer (drenge og 
piger), trænere, assistent trænere, afdelingsledere, udvalgsmedlemmer og andre frivillige. Vi har sendt 
omkring 700 mails og fået knap 200 svar, hvilket giver en svarprocent på knap 30%. 
 
Formålet med undersøgelsen var at afdække tilfredsheden på en række centrale områder, samt kigge fremad 
i forhold til, hvordan vi sammen kan videreudvikle Taastrup FC i de kommende år. 
 
Af medlemsundersøgelsen fremgår en række anbefalinger og forslag til prioriteringer som vil indgå i bestyrelsens 
videre arbejde. Bestyrelsen arbejder også med andre aktiviteter af strategisk karakter, og vil give en samlet 
afrapportering heraf til medlemmerne i løbet af første kvartal 2023. 
 
 
 

Har du lyst til at blive fodboldtræner?  

Stadig flere børn og unge vil spille i Taastrup FC, så vi 
har brug for flere trænere. 

Kender du en, der har lyst til at blive frivillig i klubben, 
så sig til. Det er ikke noget krav, at man har 
trænererfaring. Bare man har lyst til at have med børn 
og unge at gøre, og synes at det er sjovt at sparke til en 
bold. Du kan skrive til Sportslig Udvalg via mail: 
sportsligudvalg@taastrupfc.com  

Nyt fra Shoppen 

Mangler du en ide til et gaveønske eller måske en 

adventsgave, så kom forbi shoppen og se de mange 

muligheder.  Der er åbent mandag og torsdag kl. 

16.30 – 19.30. 

Tag et kig i det nye  

katalog og se de mange 

 muligheder.  

Klik på kataloget eller  

find det her.  

 

mailto:sportsligudvalg@taastrupfc.com
https://www.taastrupfc.com/media/7795/tfc-shoppen-katalog-2023.pdf
https://www.taastrupfc.com/media/7795/tfc-shoppen-katalog-2023.pdf
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Tid 27. december 28. december 29. december 30. december 31. december 

Kl. 11-15 (ca. 12-15) 
Modtagelse af 
fyrværkeri 

Salg af fyrværkeri 
 

Salg af fyrværkeri 
 

Salg af fyrværkeri 
 

Salg af fyrværkeri 
 

Kl. 15-18  Salg af fyrværkeri Salg af fyrværkeri Salg af fyrværkeri 
(15-19) 

Kl. 15: hjælpere kan 
købe rest fyrværkeri 

Kl. 18-22 
 

Aftenvagt Aftenvagt Aftenvagt Aftenvagt  

Kl. 22-07 Nattevagt Nattevagt Nattevagt Nattevagt  

 
 

 

  

Nyt fra klubben 

 
Fyrværkerisalg i klubhuset 

Taastrup FC sælger ligesom de foregående år fyrværkeri fra klubhuset  
på Nybolig Park mellem jul og nytår. Det er en vigtig indtægtskilde for  
klubben så vi opfordrer selvfølgelig alle til at støtte klubben, og købe jeres  
fyrværkeri hos os. 

15% rabat til alle medlemmer ved bestilling før 20. december 

Alle medlemmer i klubben får 15% rabat på fyrværkerikøb, ved bestilling og betaling senest den 20. december 

2022. For mere information se:  

www.taastrupfc.com/om-klubben/organisation/medlemsfordele/fyrvaerkerisalg-2022/. 

Alle der hjælper, kan købe det resterende fyrværkeri til stærkt nedsatte priser d. 31/12 kl. 15. 

Brug for frivillige til at hjælpe med fyrværkerisalget 

Derudover er der brug for et stort antal frivillige for at det kan lade sig gøre, så hvis du har mulighed for det (og er 

over 18) må du meget gerne melde dig til en eller flere vagter. Hvis du vil hjælpe, kan du kontakte Michael Larsen 

enten på mail michael.d.e.larsen@if.dk eller telefon 4074 0833. 

Vi har brug for frivillige til følgende vagter: 

 

 

 

Juleafslutning for trænere og ledere 

Den traditionsrige juleafslutning i klubhuset for 
trænere og ledere har netop været afholdt. Der var 
som sædvanligt et pænt fremmøde med omkring 70 
deltagere, også selvom der var flere hold, der valgte at 
holde fast i deres træning i blæsten på både Nybolig 
Park og Gadehave. 

Ligeledes traditionen tro blev der serveret æbleskiver, 
gløgg og kaffe, og formanden samt repræsentanter for 
nogle af klubbens udvalg sagde nogen få ord. Et 
gennemgående tema var taknemlighed for den store 
indsats de frivillige lægger i klubben - uden dem ingen 
Taastrup FC. 

 

 

http://www.taastrupfc.com/om-klubben/organisation/medlemsfordele/fyrvaerkerisalg-2022/
mailto:michael.d.e.larsen@if.dk
https://www.taastrupfc.com/om-klubben/organisation/medlemsfordele/fyrvaerkerisalg-2022/
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Nyt fra kvinde-/pigeafdelingen 

 

Fremtidens trænere uddannet 

DBU lancerede i starten af året i partnerskab med 

Forenet Kredit ”Fremtidens Trænere”, hvor lovende 

unge træneraspiranten op til 20 år - efter indstilling fra 

klubber - kunne blive udvalgt til at deltage i et 

landsdækkende uddannelsesforløb af et års varighed. 

Taastrup FC indstillede to af vores unge og engagerede 

assistenttrænere på U13 piger, Katarina Fromberg og 

Johan Juul Andersen til forløbet. De var begge blandt de 

heldige, som blev udvalgt sammen med i alt kun ca. 240 

unge på landsplan. 

Katarina og Johan har nu fuldført forløbet, hvor de har 

gennemført både UEFA C1- og C2-trænerkurserne. De 

har besøgt herre- og kvindelandsholdslejrene, hvor de 

har overværet en træning og fået inspiration direkte fra 

de to landstrænere Kasper Hjulmand og Lars 

Søndergaard.  

De er desuden kommet med i lokale netværksgrupper, 

hvor de kan sparre med andre af de unge uddannede 

fodboldtrænere. 

Med træneruddannelser og erfaringer i bagagen er de 

to unge trænere på U13 piger nu begge klædt på til at 

få mere ansvar for egne hold i kvinde-pige 

afdelingen. 

 

Nyt fra HS1 

Et svært efterår 

 
Vi har på HS1 været bekendt med kvaliteten af de 
spillere, der er kommet hen over sommeren, men også i 
foråret. Og på den baggrund har vi underpræsterede i 
efterårssæsonen og første halvår at SS-turneringen. Det 
rækker i øjeblikket til en plads i bunden et sted. En 
placering vi i trænerteamet eller spillertruppen 
overhovedet ikke er tilfreds med. Nu går vi på 
vinterpause midt i december og møder igen ind den 17. 
januar. Denne vinterpause kommer som en mental 
faldskærm for mange af os. Vi har brug for et break, vi har 
brug for at tankerne kan ledes hen på andet end 
fodbold nu.  

Så vil vi igen den 17. januar tage fat i arbejdet på at 

kravle op i tabellen gennem et yderligere markeret 

spillekoncept, træningsstruktur og endnu bedre 

relationer i spillertruppen.  

 

Der venter spillerne en fysisk og mental hård 

opstart, hvor vi udover at komme i form også vil 

genskabe vores spilleudtryk. Et udtryk der har 

vaklet noget i efteråret. Vi vil være endnu mere 

dominerende på bolden og gennem kontrol både 

offensivt, men også defensivt prøve at vinde 

fodboldkampe.  

Første kamp vi vil vinde, er første træningskamp 

søndag d. 5. februar mod Lyngby S1 hold. 

Derudover har vi 5 planlagte træningskampe inden 

det går løs i SS den 18. februar.  

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og godt 

nytår og takker endnu engang alle for den fine 

opbakning.  

V/Michael Skjold 

Nyt fra Herre/drengeafdelingen 
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Nyt fra Herre/drengeafdelingen 

Ny Head of Coaching 

Jeg hedder Kenn Schmidt Nielsen. Jeg er 54 år og 
bor i Ballerup med min kæreste med Pernille og 
vores hund Messi.  

Jeg har beskæftiget mig med fodbold stort set hele 
mit liv. De seneste 7 år har jeg arbejdet med 
udvikling af hold og spillere i USA. Før det har jeg 
blandt andet rejst rundt i verden og besøgt 
fodboldklubber, akademier og nationale 
træningsfaciliteter for at analysere 
træningsmetoder, strukturer, spillerudviklings- og 
fodboldfilosofier på flere forskellige kontinenter. 

Jeg startede hos TFC som Head of Coaching (HOF) 
tilbage i September, og har ansvaret for de ældste 
årgange (U13.1 - U14.1 - U15.1 - U17.1). Derudover 
hjælper jeg de  enkelte årgange og deres trænere 
med at blive endnu skarpere både på og udenfor 
banen. 

I løbet af efteråret har jeg været forbi alle årgange 
og fået et overblik over hvor vi som klub/hold er, og 
hvordan vi kan rykke os. 

I TFC vil vi fremadrettet have ekstra fokus på 
bl.a.:  

• TFC Vision for Talent 
• Årshjulet (hvad træner vi hvornår og 

fokusområder) 
• Hvor er vi i spillestils-bolden, hvilken fase 

træner vi (Fase 1-2-3) 
• Trup sammensætning 
• Bobler og oppe træning 
• Inspirationstræninger/specifiktræning for 

årgange (U13+U14) + (U15+U17) 

Jeg planlægger at have samlinger i december, 
februar, maj og oktober, hvor jeg sammen med 
holdets trænere kan lave plads specifik træning 
for spillere.  

Jeg glæder mig til at se de forskellige holds 
træninger fra sidelinjen, og håber at kunne 
bidrage til holdenes udvikling med feedback og 
inspiration til både træning og 
træningsplanlægning.    

Er du nysgerrig og vil læse mere om min global 
rejse kan du læse mere på 
globalfootballtraining.com , hvor du også kan læse 
en blog fra turen. 

Venlig hilsen Kenn Schmidt Nielsen 

 
 

Ny børneudviklingstræner 
Jeg hedder Thomas Månsson og er udover min rolle 
som børneudviklingstræner i det daglige ansvarlig for 
U11-drengene. Jeg hjælper for tiden til som træner på 
U13 og står på sidelinjen som forældre på U8. 
 
Jeg har spillet fodbold hele mit liv. Karrieren startede i 
Taastrup B.70, før der var noget, der hed Taastrup FC. 
Jeg spillede ungdomsfodbold på eliteniveau i B.93. 
Det meste af min seniortid spillede jeg på 
danmarksserie-niveau med enkelte divisionskampe 
på CV'et. Jeg har i 10 år spillet futsal på eliteniveau. 
 
Jeg har været træner i Taastrup FC i 5 år i 
børnesegmentet. Jeg har en C-licens og er godt i gang 
med at tage kurser, så jeg kan opnå en B-licens. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg glæder mig til at komme rundt på 
træningsbanerne og give mine mange erfaringer 
videre til trænerne i segmentet U7-U12. Jeg kommer 
til at have fokus på de emner, de fleste af jer er 
undervist i på C1 og C2. Min erfaring er at det kræver 
mange gentagelser før det sidder på rygradden. Jeg 
øver mig stadig. 
 
Jeg glæder mig til at hjælpe trænerne med at skabe 
den gode børnetræning. 
 
Venlig hilsen  
Thomas Månsson 
 
 
 

http://www.globalfootballtraining.com/
https://www.taastrupfc.com/om-klubben/organisation/medlemsfordele/fyrvaerkerisalg-2022/
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Vi støtter flere lokale foreninger 
Vi støtter også flere lokale foreninger, som spejderne, 
Lions Club, skoler, plejehjem mfl., men også Kræftens 
Bekæmpelse støtter vi, både med penge, og også med 
forskellige varer i forbindelse med indsamlinger lokalt. 
 
Vi deltager også i Brøndby If 100 mandsklub, hvor en 
del af kontingentet går til ungdomsafdelingen.  
 
Vi stiller krav til dem vi sponsorerer 
Vi stiller i forbindelse med vores sponsorater også krav 
til dem vi sponsorer, sådan er det er noget for noget. 
 
I Taastrup FC er det f.eks. aftalt, at I køber 
stadionpølser, ketchup, sennep, brød med mere til 
hjemmekampene hos os. 
 
Ellers gælder det også om at være synlige på tøj, 
bander og reklamer. 
 
Med venlig hilsen 

Købmand Henrik Andersen, Meny Blåkildecentret 
 

En Sponsor har ordet 

 

 

Det lokale foreningsliv skal være for de fleste 
Jeg støtter, fordi jeg gerne vil støtte i lokalområdet og 
være med til, at det lokale foreningsliv kan eksistere 
og være for de fleste. Og ikke kun til dem der har 
tegnebogen i orden. 
 
Jeg syntes det er vigtigt, at det lokale erhvervsliv er 
med til at støtte op omkring idræt og sundhed 
generelt, samt det sociale samvær det giver. Derfor 
støtter vi Taastrup FC fodbold og TIK håndbold, samt 
jeres fodboldskole i sommerferien, hvor vi giver frugt 
til alle. 
 

Nyt fra klubben 

VELKOMMEN TIL NYE SPONSORER 
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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 
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Finn Inn 


