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Kære alle 

Det var med stor sorg at vi modtog beskeden om 
Bent Henriksens død. Bent var indbegrebet af en 
ildsjæl og var vellidt i hele klubben. Som det 
også fremgår af nedenstående nekrolog bestred 
han mange poster og han efterlader et stort 
tomrum, der bliver svært at udfylde. 

På trods af at vejret endnu ikke helt afspejler 
det, så nærmer sommersæsonen sig, og vi får 
dermed igen mere plads at træne og spille 
kampe på. Men ydermere har vi netop modtaget 
den gode nyhed at byrådet har godkendt 
placeringen af den nye kunstgræsbane, så vi i 
nær fremtid kommer til at have to 11-mands 
kunstgræsbaner på Nybolig Park og dermed dels 
får mere plads til vintertræningen og 
forhåbentlig også kan have alle vintertrænin-
gerne samlet på 'vores eget' anlæg. En fantastisk 
nyhed at starte sæsonen på! Se mere om den 
nye bane længere nede i nyhedsbrevet. 

Derudover har årets generalforsamling netop 
været afholdt, og som det fremgår længere nede 
var fremmødet desværre ikke overvældende. 
Generalforsamlingen er en vigtig del af klubbens 
fundament, så vi vil på det kraftigste opfordre 
alle til at møde op næste år. 

Endelig vil vi gerne slå på tromme for 
gensynsdagen, som Klub 120 arrangerer, samt 
vinsmagningen som klubben afholder i 
samarbejde med Taastrup Ny Vinhandel. Se også 
mere om disse arrangementer længere nede. 
 
Vi ønsker alle en rigtig god sommersæson! 
 

 

 
 

Nyt fra klubben 

 

Læs blandt andet om: 

• Nekrolog for Bent  

• Nyt fra formanden 

• Generalforsamling 

• Ny kunstbane på Nybolig Park 

• Pigefodboldnetværk i Høje-Taastrup 

Kommune 

• Vinsmagning den 2. maj kl. 18.00 

• TFC Piger - hjemmebanedag den 7. maj  

• Gensynsdag den 13. maj kl. 13.00 

• Nye sponsorer 

 



#   

2 
 

# 10 – Marts 2023 

 

     Nyt fra klubben 

 
Formanden har ordet 

 

Her på kanten af foråret og den nye sæson, vil jeg på 

vegne af bestyrelsen give en status. 

Til en start skal det nævnes, at der nyligt har været 

afholdt Generalforsamling, hvor der var fremmødt 

cirka 10 personer, ud over de som, som i kraft af deres 

position i klubben var fødte deltagere. Det kan undre 

mig en smule, når jeg tænker på, hvor mange der 

kontakter mig i dagligdagen med både gode ideer og 

konstruktiv kritik, at der så ikke er flere der deltager! 

For det kommende år vil der blive brugt ressourcer på 

at gennemgå ledelsesstrukturen i klubben helt fra 

bestyrelsen over udvalg til ledelsen i dagligdagen. 

Denne har fungeret uændret siden klubbens start i 

2006 og selvom mange dele er velfungerende, så skal 

enhver organisation ses igennem med mellemrum. 

Dette skal også kædes sammen med den opgradering 

der er sket på trænersiden gennem de sidste par år og 

som stadig vil pågå. 

Fra Generalforsamlingen er det også værd at nævne, 

at klubbens vision blev fremlagt. Denne skal danne 

ramme om de næste 4 års arbejde omkring de 

målsætninger og strategier, der skal arbejdes med. 

Mere om dette i anden artikel her i TFC-Nyt. 

 

 

 

Medlemstilgangen fortsætter og lægger et pres på 

klubbens faciliteter, herunder både omklædning og 

baner. Positivt nyt i den sammenhæng er det, at d. 

22. marts på byrådsmødet i Høje-Taastrup 

Kommune blev det afgjort, at kommunens næste 

kunstgræsbane bliver placeret på Nybolig Park. 

Også sportsligt kan det blive et spændende år. Den 

igangsatte udvikling i drengeafdelingen begynder 

nu at vise resultater, og Taastrup FC kan på stort set 

samtlige årgange tilbyde både talentudvikling og 

breddefodbold på et seriøst niveau. 

Endelig er børnefodbolden blevet opprioriteret og 

mange af DBUs anbefalinger er nu indarbejdet, 

herunder ansættelse af 2 børnekonsulenter. 

Klubben står godt rustet til at møde de nye 

udfordringer i det kommende år og 2023 kan 

sagtens gå hen og blive et rigtig godt Taastrup FC år. 

God fornøjelse 

På vegne af bestyrelsen 

Jørgen Kolter 

 

Kom til vinsmagning den 2. maj  
 
Så er det tid til vinsmagning i samarbejde med 
Taastrup Ny Vinhandel. Gå ikke glip af denne 
hyggelige aften, hvor du kan smage sommerens vine 
og nyde en lækker menu fra cafeen.   
 
Arrangementet holdes den 2. maj kl. 18.00 
Billetter koster 300 kr. og kan købes i cafeen. 

Vi inviterer til  
vinsmagning  

 
tirsdag den 2. maj 

 



#   

3 
 

# 10 – Marts 2023 

 

 

 
 
 XXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nyt fra klubben 

 

Nekrolog 

Natten til lørdag d. 18/3 gik Taastrup FCs 

mangeårige kasserer Bent Henriksen bort. 

Bent blev ramt af svær sygdom umiddelbart inden 

nytår, og var igennem et intensivt forløb, der 

desværre sluttede med en trist udgang. 

Bent var i mange år aktiv indenfor fodbolden i 

Taastrup, hvor han startede helt tilbage i midten af 

firserne i det daværende Taastrup B70, hvor Bent 

både var ungdomstræner og senere 

bestyrelsesmedlem, ligesom Bent var en aktiv 

medspiller, da der blev indgået en samarbejdsaftale 

mellem B70 og TIK omkring herreseniorfodbold. 

Efter fusionen med TIK, hvor klubberne dannede 

Taastrup FC, bestred Bent mange forskellige poster i 

diverse udvalg. De senere år var han primært kendt 

som kasserer i Taastrup FC samt et vigtigt medlem 

af klubbens turneringsudvalg gennem 15 år. 

 

 

Bent havde altid en konstruktiv og loyal tilgang til 

udfordringerne og var en vellidt og respekteret person 

både internt i Taastrup FC såvel som blandt eksterne 

samarbejdspartnere og klubber. 

Det var derfor også meget fortjent, at Bent blev 

udnævnt til æresmedlem af Taastrup FC i 2021. 

Tankerne går også til Bents hustru Hanne, børn og 

børnebørn i denne svære tid. 

Bent er her ikke mere, men vil altid være iblandt os. 

Æret være Bents minde. 

På vegne af bestyrelsen 

Jørgen Kolter 

 

Hanne og familien indbyder til en mindestund for Bent søndag d. 2. april kl. 12:00-14:00 på Nybolig Park 
 
Bent Henriksen bisættes i slutningen af uge 13, og efter familiens ønske foregår dette i stilhed. 
Hanne og familien indbyder til en mindestund for Bent søndag d. 2. april kl. 12:00-14:00 på Nybolig Park. 
 
Efter ønske fra Hanne og familien frabedes blomster, og de opfordrer til, at der i stedet sendes et beløb til Taastrup 
FC. Pengene vil blive øremærket sociale arrangementer. 
 
Evt. beløb kan indbetales via mobilepay 43456 eller via bank: Nordea, reg. 2275, konto 2551418726. Betalingen 
bedes venligst påført: Bents mindestund. 
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Nyt fra klubben 

 
Generalforsamling 2023 

Tirsdag d. 7/3-2023 blev årets generalforsamling 
afholdt. Som formanden også nævner var fremmødet 
ikke ligefrem imponerende, men der skal lyde en tak til 
dem der mødte op og deltog i denne for en forening så 
vigtige begivenhed. 

Hans Tvede var så venlig igen at stille sig til rådighed 
som dirigent, og han ledte som altid slagets gang med 
en rolig, men fast, hånd, og dagsordenen blev 
gennemført indenfor den afsatte tid. 

Der var ikke indkommet forslag fra andre end 
bestyrelsen og deres forslag var en mindre justering af 
revisionsformen, sådan at den fremover vil bestå af en 
såkaldt "udvidet gennemgang", hvilket allerede var 
godkendt af Høje-Taastrup Kommune og vil spare 
klubben nogen penge fremadrettet. Dette er stadig 
indenfor det der kræves af vores vedtægter og 
krævede derfor ingen vedtægtsændring, men blot 
generalforsamlingens godkendelse. 

Herudover var der de sædvanlige punkter som 
formandens beretning, fremlæggelse af årsregnskab, 
vedtagelse af budget og kontingentsatser samt valg til 
bestyrelsen. 

 

 
 
 

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.  

 

Til sidstnævnte var der fredsvalg, da der ikke 
stillede flere op end der er plads til i bestyrelsen. 
Nye ansigter i bestyrelsen er Thomas Jansteen 
(kasserer) samt John Linnemann. Ud af 
bestyrelsen trådte Mads Reves og i årets løb har 
også Henrik Paus forladt bestyrelsen. 

Bent Henriksen blev genvalgt til bestyrelsen, men 
som det fremgår andetsteds er han desværre 
gået bort efterfølgende. Bestyrelsen består derfor 
nu af: Jørgen Kolter (formand), Thomas Jansteen 
(kasserer), Peter Vergmann, Mikael Storm, Alex 
Parslev, John Linnemann og Jan Jansson. 

Afslutningsvis bød klubben traditionen tro på en 
forfriskning. 

For yderligere info, herunder regnskab og 
formandens beretning, se opslaget på 
hjemmesiden: https://www.taastrupfc.com/nyhe
der/tfc-nyheder/2023/generalforsamling-2023/ 

Referatet vil også blive lagt op på hjemmesiden, 
så snart det er godkendt og underskrevet. 

 

Er du, eller kender du, TFCs nye SoMe ansvarlig...? 

Klubben søger en ny SoMe-ansvarlig som kan hjælpe med at skabe lidt 

mere liv på klubbens Facebook og Instagram profiler. Du vil få 

ansvaret for at skabe opmærksomhed på kampe, træninger og events, 

og finde de sjove historier fra klubben. 

Du vil samtidigt blive en del af klubbens kommunikationsudvalg, som 

arbejder med forskellige kommunikationsopgaver i klubben, herunder 

klubbens nyhedsbreve, Facebook og Instagram.  

 

Har det interesse, så skriv til klubbens kommunikationsudvalg på 

kommunikation@taastrupfc.com. 

 

Vi søger:  

SoMe-ansvarlig

    

https://www.taastrupfc.com/media/7795/tfc-shoppen-katalog-2023.pdf
https://www.taastrupfc.com/nyheder/tfc-nyheder/2023/generalforsamling-2023/
https://www.taastrupfc.com/nyheder/tfc-nyheder/2023/generalforsamling-2023/
https://www.taastrupfc.com/klubben/om-klubben/
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Nyt fra klubben 

 
Ny kunstgræsbane på Nybolig Park! 

Julen varer lige til påske siger man jo, og i år må det 

siges at holde stik for Taastrup FC, da byrådet i Høje-

Taastrup Kommune netop har godkendt at den nye 

kunstgræsbane, der blev bevilliget penge til i årets 

kommunalbudget, skal ligge på Nybolig Park! Dette 

er noget klubben har 'lobbyet' for længe, da det har 

været åbenlyst for alle at vi for længst er vokset til 

en størrelse, hvor én kunstgræsbane simpelthen 

ikke er nok i vintersæsonen, og det er dermed en 

helt fantastisk nyhed, at det nu endelig er lykkedes.  

Processen har været lang, og byrådet gav i første 

omgang Idrættens Samråd til opgave at udpege, 

hvor banen skulle ligge. Samrådet valgte at pege på 

Nybolig Park bl.a. med begrundelse i det store antal 

børn og unge vi har, som dermed fremover vil kunne 

blive på vores 'eget' anlæg i vintersæsonen. Derefter 

har forslaget været til behandling i både Økonomi- 

og Fritid & Kultur-udvalgene, før det nu endelig er 

blevet godkendt af byrådet. 

Krydser fingre for at banen er klar til vintersæsonen 

Idrættens Samråd har understreget at det er vigtigt 

at banen bliver klar til vintersæsonen, da 

timefordelingen af kunstgræs-timer i vintersæsonen 

er voldsomt presset af den nuværende begrænsede 

kapacitet, og kommunen er så småt gået i gang med 

planlægningen i samarbejde med Taastrup Idræts 

Center (TIC) og Taastrup FC. Nu får vi se om det kan 

nåes, men vi krydser fingre, og gør alt hvad vi kan fra 

klubbens side for at understøtte processen. 

Kun én måde at placere banen  

Udover at det skal være på Nybolig Park har 

Idrættens Samråd ladet det være op til TIC og TFC at 

komme med et bud på hvor banen skal placeres. 

Bestyrelsen har derfor udarbejdet følgende forslag. 

Eftersom at der ikke er plads til yderligere en 11-

mandsbane ved siden af den nuværende 

kunstgræsbane og arealerne syd for Sydskellet kun 

er lejet, er der reelt kun én mulig placering og det er 

øst for klubhuset - der hvor opvisningsbanen og 

'Højen' i dag ligger.  

 

 

Hensyn til naboerne 

Vi foreslår desuden at banen drejes 90 grader i 

forhold til den nuværende opvisningsbane, da der 

dels ikke er plads til de nødvendige miljøbarrierer, 

hegn og buffere, der skal være omkring en 

kunstgræsbane, hvis den blev lagt på samme led 

som den nuværende, og dels giver det også mere 

afstand til naboerne på Røjlevangen, så de bliver 

generet mindst muligt af evt. vildfarne bolde og lys 

fra banen. Den foreslåede placering er illustreret 

med et lysegrønt rektangel på hosstående luftfoto. 

Hertil kommer at vi foreslår, at der inddrages et eller 

to ekstra områder hhv. for enden af anlægget samt 

ved siden af anlægget - på billedet illustreret med 

turkis rektangler - til brug for opvarmning før kamp. 

Den jord der vil skulle graves væk fra det område der 

i daglig tale kaldes 'Højen' (i den nordlige del af 

området) foreslår vi placeret som en vold langs 

Røjlevangen - på billedet illustreret med den 

rødbrune oval. Evt. med beplantning på toppen og 

siden der vender ud mod Røjlevangen. Dette vil 

yderligere medvirke til at reducere eventuelle gener 

fra støj og lys for naboerne. 

Vi glæder os! :-) 

 

https://www.taastrupfc.com/om-klubben/organisation/medlemsfordele/fyrvaerkerisalg-2022/
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I forbindelse med HS1s hjemmekamp mod Glostrup inviterer 

Taastrup FC alle til gensynsdag. Det foregår lørdag d. 13. maj 

kl. 13.00 i Taastrup Idrætspark. 

Der er gratis adgang og tilmelding er ikke nødvendig. 

Vi håber at se mange både nuværende og tidligere spillere, 

trænere og ledere. 

Det gælder ikke mindst tidligere medlemmer fra Taastrup 

FCs 2 moderklubber, Taastrup B70 samt TIK. 

Kom ned på stadion, mød gamle klub- og holdkammerater 

og vær med til at støtte hjemmeholdet. 

Vi håber at se rigtig mange af jer denne dag. 

Der vil være mulighed for at købe øl, vand, pølser m.m. på 

stadion. 

I må meget gerne sprede budskabet om dette arrangement 

til så mange som muligt. 

 

Gratis adgang og tilmelding er ikke nødvendig 

 

Taastrup FC inviterer til 

'Gensynsdag'  
 

Lørdag den 13. maj kl. 13.00 

 

Nyt fra klubben 

 

Kom ned på stadion, mød gamle klub- og 

holdkammerater og vær med til at støtte 

hjemmeholdet. 

 

Tak til alle  
- Årets fyrværkerisalg blev igen en stor succes 

Årets fyrværkerisalg fra klubhuset mellem jul og 
nytår blev igen en stor succes. Vi havde en rigtig 
flot omsætning igen denne gang, hvilket 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, 
der igen i år brugte et stort antal timer før, under 
og efter årets salg, på at arrangere og udføre salget. 
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Nyt fra klubben 

 

Opdateret strategi for Taastrup FC 

Bestyrelsen har det seneste år haft fokus på 
strategiarbejdet og den fortsatte udvikling af klubben, da 
den nuværende Udviklingsplan udløb i 2022. Der er 
således gennemført en række aktiviteter af 
strategiskkarakter for at få afdækket, hvor vi i dag står 
som klub og hvor vi gerne vil være indenfor en 
overskuelig årrække. 

Det er bestyrelsens vurdering, at TFC overordnet set er 
inde i en positiv udvikling og samtidig oplever vi, at der 
hele vejen rundt i klubben findes ambitioner til at gøre 
det endnu bedre. Desuden er der de seneste år sket 
meget i samfundet, i Høje Taastrup kommune og i TFC, 
der giver anledning til refleksion og skaber nogle 
muligheder, vi som fodboldklub bør forholde os til og 
udnytte bedst muligt. 

Strategien tager udgangspunkt i medlemsundersøgelsen 

For bestyrelsen er det vigtigt, at klubben udvikles i 

overensstemmelse med ønsker og ideer fra vores 

medlemmer, trænere og øvrige ledere. Derfor blev der i 

efteråret 2022 gennemført en omfattende 

medlemsundersøgelse for alle børne- og ungdomshold. 

Denne undersøgelse sendte et klart positivt signal om, at 

TFC er et sted, hvor stort set alle medlemmer synes det er 

trygt og rart at opholde sig. Desuden kom der en række 

anbefalinger og forslag til prioriteringer. 

Af disse forslag var nogle af mere operationel karakter og 
vil blive adresseret i den daglige drift, mens 
nedenstående var eksempler af mere strategisk karakter, 
som er indgået i strategiarbejdet: 

• Klubben skal være mere fremsynet – 
konkurrencedygtig 

• Skal være tydelige på, hvilken type klub, vi er 
• Bedre kommunikation om strategi, målsætning og 

værdisæt 
• Kompetenceudvikling af trænere og videndeling. 

Ny udviklingsplan og ny vision 
Input fra medlemsundersøgelsen er sammen med 
konklusioner fra specifikke strategi-workshops anvendt til 
udarbejdelsen af en ny Udviklingsplan for TFC for 
perioden frem til slutningen af 2026. 

 

 

 

Dette har blandt andet medført, at vores vision er blevet 
opdateret; 

 
Vision: 
 
”Vi vil være en attraktiv, 
udviklingsorienteret og ambitiøs klub, 
som tager socialt ansvar med plads til 
bredde og talent”.  

 

Den nye vision er udtryk for, at Bestyrelsen ønsker en 
sportslig udvikling på alle niveauer, hvilket kræver en 
styrket organisation og en økonomi, der kan finansiere 
ambitionen. For bestyrelsen har det været vigtigt at 
komme med en Udviklingsplan, der er afstemt på alle 
parametre og som kommer alle medlemmer til gode. 

Udviklingsplan 
Udviklingsplanen løber over en 4-årig periode med 
aktiviteter og delmål for hvert af de enkelte år. Nogle af 
de vigtigste for 2023 er: 

• Aktivering af vores værdier 
• Opdatering af sportslig strategi for 

ungdomsfodbolden 
• Opstart af trænerakademi 
• Fastlæggelse af temaer for fremtidens 

fodboldambitioner 
• Udarbejdelse af kommunikations- og 

branding strategi 
• Business case på styrkelse af fundamentet. 

Desuden er bestyrelsen også gået i dialog med andre 
klubber, der har gennemgået en lignende proces, for at få 
indsigt og inspiration til ovenstående ”rejse”. 

Udviklingsplanen vil fremover være et fast agendapunkt 
på bestyrelsesmøderne og blive opdateret løbende efter 
behov. Bestyrelsen vil løbende give en status til 
medlemmerne via TFC-Nyt og hjemmesiden. 
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Hjemmebanedag den 7. maj 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Nyt fra kvinde-/pigeafdelingen 

 
Fastelavnsstævne 

Den 18. februar gik det løs i to haller i Taastrup 

Idrætshaller, hvor U16 piger var arrangør af 

indendørsstævnet ”TFC Fastelavn stævne for Piger” for 

U9-U12 piger. 

Der var i alt 55 hold tilmeldt stævnet og ud af dem var 

der 6 hold med fra klubben. Flere af pigerne mødte op 

og spillede i flotte udklædninger i dagens anledning. 

Klubbens Panda maskot kiggede også forbi. 

Stævnet forløb helt efter programmet, holdene var godt 

tilfredse og der blev delt præmier ud til højre og venstre, 

som var blevet sponsoreret af en masse gode mennesker 

der bakkede op om vores stævne. Der blev også uddelt 

flotte præmier, når det lykkedes at sparke en af 

tønderne ned som var hængt op i målene. 

U16 pigeafdelingen havde fået lov af TIC til at åbne salg 

fra den røde bod uden for hal C. Boden var velbesøgt 

hele dagen, hvor der blev solgt masser af hjemmebag og 

popcorn. 

 

 

 

 

U16 pigerne kan nu se frem til deres Hollandstur i påsken, 

hvor overskuddet fra stævnet giver et godt tilskud. 

 

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  

 

mailto:kommunikation@taastrupfc.com
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Nyt fra kvinde-/pigeafdelingen 

Pigefodboldnetværk i Høje-Taastrup Kommune 

I det seneste år har Taastrup FC, FHF, HTI og TG80 

(de to sidste nu fusioneret til Taastrup IF) været i 

dialog med Kultur og Fritid i kommunen om at starte 

et Pigefodboldnetværk. Fokus i netværket er at få 

flere piger til at spille fodbold og at holde dem i 

sporten i længere tid – som spillere, trænere og 

ledere. 

Pigefodboldnetværket er nu etableret som et led i 

kommunes samarbejde ”Børn og unge i forening” 

med DGI, og en del af Bevæg Dig For Livet som 

støttes af Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI. 

Kick-off arrangement  

Pigefodboldnetværket afholdt officielt kick-off i 

vores klubhuset på Nybolig Park d. 24. januar. Flere 

pigehold, trænere og bestyrelses- og udvalgsmed-

lemmer som har ansvar og interesse for pigefodbold, 

deltog fra de fire foreninger. 

Arrangementet startede med premiere på tre 

fodboldfilm lavet af HTK med hhv. U12/13 pigehold 

fra TFC, HTI og FHF. I filmene sætter spillerne egne 

ord på, hvorfor det er så fantastisk at gå til fodbold 

med deres veninder. TFC-filmen kan ses på Taastrup 

FC Piger facebookside: https://fb.watch/jrT0LHRwjS. 

Spillerne havde herefter fællestræning (v/Christian 

Sloth, børne- og ungekonsulent i DGI Midt- og 

Vestsjælland) med fokus på, hvordan 

træningsøvelser kan understøtte forskellige 

motivationsformer for at spille fodbold. Her blev 

trænerne også introduceret til et dialogværktøj, som 

de kan bruge til at samtale med spillerne i forhold til 

at sætte ord på, hvad der giver mening for dem ved 

at spille fodbold. Efter filmvisningerne var der 

fællesspisning med dejlig mad fra cafeen. 

Programmet blev efterfølgende opdelt i to spor: ét 

for træner-ledere og ét for spillere. For de voksne 

var der oplæg om fodboldtræning med fokus på at 

forstå pigers motivation for at spille fodbold, samt at 

sikre trivsel. Dette mundede ud i et katalog med 

mulige handletiltag til at styrke trivslen blandt 

klubbernes pigespillere. 

Spillerne afholdt en workshop (v/Signe Abildå, HTK 

idrætskonsulent), hvor de bød ind med ideer til 

fælles aktiviteter klubberne imellem og nedsatte 

grupper af spillere på tværs af klubberne der kan være 

med til at planlægge de fælles aktiviteter. Som vist på 

billedet kom der mange spændende ønsker lige fra fælles-

træninger, miniturneringer, overnatninger, fest og 

Tivolitur til ønsket om en tur til Hawaii og at købe en 

hundehvalp til hvert hold som maskot! 

 

Kommende arrangementer  

Konkrete ideer der er i støbeskeen til arrangementer for 

Pigefodboldnetværket i 2023 omfatter både fælles fod-

bolddag for alle pigehold, fælles ture til stævner for alle, 

fællestræninger og fælles ture til kvindeligakampe/ 

landskampe. 

 

Herudover planlægger TFC i samarbejde med HTK at 

afholde et SFO-skolestævne i efteråret. Desuden afholder 

vi igen i år Venindedag senere på foråret. Som et nyt tiltag 

afholdes der også hjemmebane-kampdag d. 7. maj på 

Nybolig Park for alle vores U9-16 pigehold og kvindesenior 

hold, hvor vi håber rigtig mange vil møde op og støtter 

holdene.   

 

 

https://fb.watch/jrT0LHRwjS
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Nyt fra herre-/drengeafdelingen 

Seneste nyt fra børneudviklingstrænerne. 
 
Vi har efterhånden været rundt og besøge alle 
årgangene fra U7-12 det seneste halve år, og det 
har været nogle rigtig gode oplevelser. Vi er 
blevet taget godt imod hele vejen rundt. Det har 
været super interessant, at lære de respektive 
årgange at kende. Vi er kommet godt i gang med 
supervisionen af trænerne, og vi kan allerede se 
en positiv udvikling. 
 

Sideløbende med, at vi har superviseret trænerne 
i deres daglige arbejde med drengene, har vi 
udarbejdet nogle retningslinjer for den gode 
børnetræning i Taastrup FC. 
 
Vi har derudover udarbejdet nogle principper for 
3-mands- og 5-mandsfodbold, således at vi i 
Taastrup FC får en fælles forståelse for, hvordan 
vi gerne vil spille 3-mands og 5-mands. Næste 
opgave bliver at sætte nogle ord på principperne 
for 8-mandsfodbold. 
 
Vi er kommet godt i gang, men ville gerne have 
nået endnu mere. Hermed en opfordring til 
trænerne på U7-12 til endelig at tage fat i os, hvis 
I har spørgsmål eller brug for sparring.  
 
Stefan og Thomas 
 
 

 
 

VELKOMMEN TIL NYE SPONSORER 

Ny cheftræner for U17-1 og U16-1 
 
Nu kan vi løfte sløret for hvem der bliver ny 
cheftræner for U17-1 og U16-1 fra 1/7-23 - 30/6-
24 (altså sæsonen efter sommerferie 2023/2024).  
  
Ny cheftræner for U17-1 bliver Buster og ny 
cheftræner for U16-1 bliver Philip. Begge er i dag 
trænere for U15-1. 
  
Det er til stor glæde at begge i forvejen er 
Taastrup FC trænere som vi er glade for. 
  
Vi er samtidig glade for at vi efter sommerferien 
har nok spillere til både en U16 og en U17 årgang. 
  
Vi går nu i gang med at finde ud af, hvem der skal 
være assistenttrænere og få på plads, hvem der 
skal være træner for hold 2,3,4 osv. 
 
Vi involverer alle de eksisterende trænere på de 
involverede hold, og håber, at mange trænere 
fortsat vil være en del af trænerteamet.  
 
Vh 
Sportsligt udvalg 
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Helt kort går de nye tiltag ud på:  
  
Bobler træning, hvor de mest lovende spillere på 
vores 2. og 3. hold i U12, U13, U14, U15 og U17 
træner med holdet over en gang om ugen  
  
Oppe-/Årgangstræning, hvor de mest lovende 
spillere i TFC talent U13, U14, U15 og U17 hver 2. 
uge træner med holdet over. 
  
Der er blevet udvalgt 3 spillere fra de enkelte 
Talent hold (1. holdene) i Oppe-/Årgangspuljen. 
Træningen foregår hver anden mandag i ulige 
uger, startende fra uge 11 for disse puljer. (Altså 
uge 11,13,15,17 osv.). Alle spillere i puljerne 
indkaldes til møde omkring disse træninger, hvor 
de enkelte spillere i puljen, sidder sammen med 
den cheftræner der normalt har spilleren, og den 
træner der skal modtage spilleren. 
  
Specifik træning (HOF) for 11-mandsholdene på  
U14, U15 og U17. Som et ekstra tiltag på måneds 
basis, hvor træningen er opdelt i angrebs-, 
midtbane- og forsvars-træning. 
Alle TFC-trænere er velkomne til at kigge 
med/deltage. 
  
Head Of Football - TFC, Kenn Schmidt Nielsen 
 

En kort beskrivelse af vores Head of Football 
(HOF) og hans opgaver i klubben. 
  
Vi har i efteråret valgt at sætte ekstra fokus på 
vores mest talentfulde spillere, og ikke mindst 
deres trænere i årgang U13, U14, U15 og U17. 
 
TFC har derfor ansat Kenn Schmidt Nielsen til at 
varetage disse opgaver. Efter at Kenn har været 
rundt hos spillere og trænere hos vores ældste 
årgange i ungdomsafdelingen, igangsættes endnu 
et ekstra tiltag hos disse årgange. HOF vil være 
med til at få disse nye tiltag integreret i klubben, 
og være en støtte for både trænere og spillere i 
nedenstående puljer. 
 
Kenn udtaler:  
 
’Det handler om udvikling af vores talentfulde 
spillere i de enkelte årgange, og om hvorledes vi 
kan hjælpe disse spillere til at lægge på deres i 
forvejen gode fodbolduddannelse.  
 
Jeg glæder mig personligt til at følge spillerne 
tættere, og være med til at hjælpe både spillere 
og trænere så vi kan rykke os yderligere som klub. 
 
Vi er som klub, med til at uddanne spillerne, og 
det er vigtigt at dette gøres i det bedst mulige 
træningsmiljø, og jeg er sikker på at disse tiltag vil 
hjælpe os til at både udfordre og uddanne 
spillerne yderligere. Disse tiltag vil være til gavn 
for både spillerne, holdet og klubben.’ 
 
 

Nyt fra herre-/drengeafdelingen 

 

Køb billet til sommerens PRO 
Fodboldskole inden 1/4 og spar 500 kr! 
 
PRO Fodboldskolen finder sted i uge 31 
(mandag-fredag) fra kl. 9.00-14.00, og prisen 
for at deltage er indtil 1/4 999,- per person.  
Herefter stiger prisen til 1.499,-. 
Læs mere om PRO Fodboldskole 
på profodboldskole.dk. 
 

http://profodboldskole.dk/
http://pd.onlinebooq.dk/
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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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