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Beretning 2017 

Udviklingen i medlemstallet i det forløbne år 

Vores samlede medlemstal i 2016 var 960 aktive medlemmer i 2017 var den faldet til 919. Selvom 

vi har oplevet et fald i medlemmer, er status stadig at vi er den største forening i kommunen, og 

stadig er en af Sjællands største fodboldklubber. 

Klubhuset 

Vi oplever heldigvis en stigende lyst til at bruge vores dejlige klubhus. Flere og flere årgange 

bruger huset til forældremøder, afdelingsarrangementer og weekender med overnatning. 

Men også de mere specielle aktiviteter for trænere og ledere så som vinsmagning, frokost og sociale 

sammenkomster for vores udvalg og aktive i boderne. Det er skønt at opleve. 

Cafe Højen 

Cafe Højen laver dagens eller måske rettere ”ugens” ret, og dette tiltage støtter rigtig mange 

afdelinger godt op om. Men der er plads til flere. 

Vi har i 2017 jo ansat 3 – 4 unge til at hjælpe Torben, og det er jo altid en økonomisk satsning, om 

det vil være rentabelt, men egentlig er vores vurdering at det fungere rigtig godt og løber 

nogenlunde økonomisk rundt. 

Status fra Afdelinger  

Herre senior 
 

HS/1 

Vort unge DS-hold fortsatte de solide takter fra efterårssæsonen 2016 i foråret 2017. Efter en sejr i 

sidste kamp på udebane i Vanløse sluttede TFC som nr. 6 i DS pulje 1 med 7 point over 

nedrykningsstregen. En virkelig godkendt indsats af de unge drenge og holdets trænerstab.  

Gennemsnitsalderen på alderen fik yderligere et nøk nedad, da holdets 2 mest rutinerede spillere 

valgte at stoppe i sommerpausen 2017. Holdet har til trods herfor ydet en flot indsats i efteråret. 

Holdet ligger ved vinterpausen som nr. 9 med 13 point kun 3 point efter den 7. plads, som med 

sikkerhed vil sikre holdets forbliven i DS. Holdet sluttede efteråret flot af, idet det kun blev til et 

nederlag i efterårets 6 sidste kampe nemlig mod rækkens suveræne tophold Slagelse B&I. 

DS-holdet har fået ny cheftræner hen over vinteren, idet Tommy Olsen valgte at skifte til Køge 

Nord. Morten Rasmussen er tiltrådt som ny cheftræner. Han er kommet rigtig godt i gang med 

træningen og stemningen i truppen er høj. Såvel spillertruppen som trænerstaben er super 

optimistiske frem mod sæsonstarten den 24. marts. 
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HS/2 

HS/2 rykkede i sommeren 2016 ned i serie 3. Trænerstaben og den også her meget unge spillertrup 

var indstillet på en hurtig tilbagevende til serie 2. Efter en flot start på forårssæsonen 2017 lå holdet 

gennem det meste af forårssæsonen til oprykning. Holdet fik dog lidt gummiben i de sidste kampe, 

men det lykkedes meget fortjent at hente den 2. plads hjem, der sikrede oprykning til serie 2 

HS/2 har ydet en fornuftig indsats gennem det meste af efteråret Desværre sluttede holdet af med 3 

nederlag, som betyder, at holdet overvintrer på en 8. plads kun 2 point over nedrykningsstregen. 

Også her er der sket et trænerskifte hen over vinterpausen, idet Morten Albrechtsen måtte stoppe af 

arbejdsmæssige årsager. Heldigvis har klubben fået den mangeårige førsteholdsspiller Jesper 

Pedersen til at overtage posten som cheftræner. Optimismen er også her stor. Holdet skal nok sikre 

sin forbliven i serie 2. 

 

Øvrige herre seniorhold 

TFC deltog i forårssæsonen 2017 med 2 lukkede hold, som spillede i hhv. serie 3 og serie 4. Serie 

3-holdet sluttede som nr. 7 og fortsatte således i serie 3 i efteråret. Her er det gået knapt så godt, idet 

holdet overvintrer som nr. næstsidst. Der er dog god gang i træningen her i vinter, så holdet satser 

meget på at forblive i serie 3. 

Serie 4-holdet kørte ret suverænt igennem deres række i sæsonen 2016/17 og rykkede i sommeren 

2017 op i serie 3. Holdet ligger ved vinterpausen nr. 4 med det samme antal point som nr. 2, men 

satser vist ikke så meget på oprykning til serie 2. 

Der var så stor bredde i HS/2-truppen at klubben eftertilmeldte et hold i serie 5 fra starten af 

forårssæsonen 2017. Holdet gjorde det så flot, at det blev til oprykning til serie 4 efter foråret. 

Holdet har fortsat de gode takter i efteråret og overvintrer på en 2. plads, Klubben er meget tilfreds 

med, at det er lykkes at etablere et åbent herre seniorhold nr. 3 og satser meget på at holde fast i 

dette hold. 

 

Pigeafdelingen 

Kvinde-pige afdelingen har i regi af Taastrup FC Piger igen i 2017 fungeret rigtig godt som en 

selvstændig og økonomisk bæredygtig organisatorisk enhed i klubben. 

Året har budt på frivillige udskiftninger i såvel afdelingsledelsen og trænerstaben. Alligevel er det 

lykkes at holde fokus på at fastholde et udviklings- og træningsmiljø, hvor spillere udfordres med 

bl.a. træningssamarbejde på tværs af årgange. Dette skyldes ikke mindst, at flere unge trænere med 

fodboldopdragelse fra klubben er kommet til. Samtidig er mange af afdelingens trænere startet på et 

klub coachingforløb med henblik på at implementere nye indlærings- og træningsmetoder, der på 

sigt gerne skulle blive en del af klubbens dna og kendetegn.  

Medlemsmæssigt har afdelingen ligesom det foregående år fået spillere ind i især de yngre årgange, 

og der er startet et U-6/7 hold op som aftager pigerne der ”vokser fra” klubbens Mikrobold. For 

seniorerne er der startet et Fodbold Fitness hold, hvor fodbolden er omdrejningspunkt for motion og 

hyggeligt socialt samvær.  

I de ældste ungdomsårgange har det desværre vist sig svært – ligesom for drengeårgangene - at 

rekruttere og fastholde spillerne, når de forlader folkeskolen og starter på ungdomsuddannelser. 
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Dette er en udfordring når spillerne udgør den naturlige fødekæde til KS/1, som også i den 

kommende sæson skal spille i Sjællandserien.   

Sportsligt har afdelingen indhentet mange gode resultater både i turneringer og ved stævner, hvilket 

bl.a. medfører at U13 skal op og prøve kræfter som række 1 hold. Yderligere har vores U-9/10 

afdeling afholdt et meget succesfuldt indendørs fastelavsstævne, hvor hold fra hele Sjælland 

sparkede katten af tønden sammen efter de havde kæmpet på foldboldbanen. Dette initiativ samt 

andre spændende arrangementer er også på programmet i det kommende år, som lover godt for 

fortsat udvikling af Taastrup FC Piger.  

Drengeungdom, børn og opstart 

U19 drenge 

Vi har i den sidste sæson kæmpet med næb og klør for vores U19 drenge som desværre efterhånden 

var meget få spillere, men måtte til sidst smide håndklædet i ringen. De spillere som var tilbage er 

blevet vurderet i forhold til at kunne spille med hos HS-2/3. Det er alt andet lige ikke godt for en 

klub som Taastrup FC ikke selv, at have ungdomsspillere at udvikle til vores egen HS-trupper. 

Derfor skal vi også se på, hvad der fremadrettet kan gøres for at undgå at hele årgange forsvinder. 

Drenge ungdom 

Vi er kommet godt i gang med teknisk træning om fredagen, hvor U10 - U15 spillere motiveres af 

ny inspiration af træner udefra. Samtidigt giver det et løft til vores trænere, som også får nye input 

og mulighed for sparring. Ny aftale frem til sommerferie er på plads. 

Også her er der fine resultater på flere årgang og bl.a. vores U/15 drenge spiller i mesterrækken. 

Bestyrelse og sportsligt udvalg har deltaget i flere forældremøder, hvilket har fået positivt feedback. 

Dette er en af måderne på, at bestyrelsen bliver mere synlig og bakker op omkring træner / ledere i 

Taastrup FC. Det skal også her understreges, at det faktisk også giver godt mening for bestyrelse, at 

få dialogen med forældrene og finde ud af hvad der optager afdelingerne. 

I andet kvartal og fremefter, vil vi implementere træning på tværs af årgangene (1 årgang op / ned), 

så vi kan udfordre alle spillere og derved forhåbentlig fastholde flere spillere. 

Grill arrangementer 

I juni måned takkede rigtig mange hold igen ja til at deltage i grill arrangementerne her i Taastrup 

FC. Det er en kæmpe stor fornøjelse at få lov at se, hvordan både spillere, forældre og 

trænere/ledere hygger sig, og spiser dejlig mad. 

1000 tak til de frivillige som i den anledning gav en hånd med alt det praktiske. Det er den eneste 

måde vi kan få sådanne arrangementer til at køre effektivt. 

Afdelingsledermøderne 

Afdelingsmøderne har fået en god og fast struktur, så vi mener, at kommunikationen mellem 

klubben og ledere er blevet bedre. Dette skal vi fortsætte og forsøge at udvide, så vi fra bestyrelsen 

også kommer mere i dialog med trænerne. 
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Fyrværkerisalg 

I december måned var det igen tid til fyrværkerisalg. Det er en kæmpestort arbejde, at få tilladelser, 

arbejdsplader, frivillige, opstilling af udstilling, reklamering mv. på plads. Men det er en indtægt 

som ganske enkelt er nødvendig for klubbens drift. 

Tusind tak til de frivillige der har brugt rigtig mange timer i planlægningen af fyrværkerisalget. Det 

kræver virkelig mange timers planlægning at få alt til at spille optimalt. 

Og også mange tak til de mange frivillige som hurtigt sagde ja til at bruge nogle timer både dag og 

nat mellem jul og nytår til at hjælpe klubben. 

Jeg vil dog understrege, at også her mangler der flere frivillige til, at påtage sig ansvaret da det er en 

kæmpe arbejde, at få alt på plads. Så vi håber meget, at nogen har lyst til at være med til at løfte 

denne opgave. 

Samarbejder 

Vores trænere betyder alt 

Det siger sig selv, at uden de trænere som uge efter uge stiller op til træning i alt slags vejr, var der 

ingen klub. I leverer en formidabel indsats, til glæde og gavn for børn, unge og voksne, drenge og 

piger, mænd og kvinder. 

Trænere er dog næsten altid en mangelvarer, og især når vi taler hold der ikke længere skal og bør 

have forældretrænere. Derfor er det vigtig at få sat fokus på uddannelse, således at vi kan beholde 

flere forældretrænere, men at de selvfølgelig villige til at taget et andet hold end der hvor eget barn 

spiller. 

Aktive i Taastrup FC 

Også jer der levere en indsats i de forskellige udvalg eller udlevere materialerne, sørger for at vaske 

tøjet skal have en stor tak – vi kan ikke drive en stor fodboldklub som Taastrup FC, hvis ikke I var 

der. 

Vi kan dog sagtens bruge endnu flere frivillige især til at indgå i nogle af vores udvalg – jo flere jo 

bedre. Vi vil gerne lave mange forskellige aktiviteter men vi skal have nogle flere med i både 

planlægningen og udførelsen af disse før succesen er hjemme. 

Sponsorer 

En særlig tak skal lyde til klubbens hovedsponsor Nybolig. Taastrup FC er rigtig glade for 

samarbejdet. 

Stor tak også til Taastrup FC’s resterende sponsorer. 2017 var et ganske pænt år på sponsor siden, 

og vi håber selvfølgelig at mange har lyst til at fortsætte samarbejdet med Taastrup FC i 2018. 

Taastrup FC’s venner 

En tak skal også lyde til Taastrup FC’s venner, der i forbindelse med vores gløgg og æbleskrive 

arrangement for trænere og ledere overraskede os og kom med gaver i form af 2 fjernsyn og 2 

PlayStations og spil og ophæng til fjernsynet. Dette er kommet op og benyttes flittigt. 
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Diverse forbund 

Taastrup FC har i 2017 haft et godt samarbejde med DBU Sjælland.  

Et samarbejde vi for Taastrup FC’s vedkommende vil forsøge at gøre endnu bedre – ved at forsøge 

at få tilrettelagt flere trænereuddannelser i eget hus. Dels i håb om at få flere af vores egne trænere 

afsted på uddannelse, og fordi vores rammer i dette klubhus er rigtig fornuftige til brug for DBU 

Sjællands kurser. 

Pressen 

Tak til den lokalavisen og Roskilde Dagblad. I har leveret fin og fornuftig spalteplads til Taastrup 

FC. Vi håber på et fortsat godt samarbejde i 2018. 

2018 

Vi har i bestyrelsen naturligvis drøftet, hvilke indsatsområder vi vil forsøge, at fokusere ekstra 

meget på i det kommende år, og et par at disse er: 

 Uddannelse af især vores trænere 

 Få givet vores udvalg et serviceeftersyn 

 Flere frivillige i vores udvalg – det er ganske enkelt nødvendigt for at få en veldrevet klub 

 Fokus på at få flere frivillige generelt, der er mange opgaver der skal løftes. 

Der er naturligvis mange andre områder, som vi løbende vil se på, men ovenstående vil især have 

vores fokus i det kommende år. 

Bestyrelsen mf. 

Der er i løbet af året sket en enkelt udskiftning i bestyrelsen. Bjørn Henriksen Hartz valgte grundet 

øget arbejdspres i sit civile hverv at udtræde af bestyrelsen, dette gjorde at Christa Sand Hesselholdt 

som 1. suppleant indtrådte i bestyrelsen. 

Bjørn skal naturligvis have en stor tak for både samarbejdet og sit arbejde i bestyrelsen i øvrigt. 

Som formand vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for samarbejdet. Vi kender efterhånden hinanden 

rigtig godt, og er derfor også efterhånden rigtig gode til at supplere hinanden. Der er travlt og 

faktum er at det bliver der nok ved med at være, og der er ingen tvivl om at I er i bestyrelsen fordi I 

brænder for Taastrup FC, og det er virkelig vigtigt og rart at fornemme det. 

Jeg ser, såfremt jeg bliver genvalgt frem til at fortsætte samarbejdet med jer alle. 

Sidst men ikke mindst vil bestyrelsen og jeg gerne takke både Frank og Torben for jeres uvurderlige 

indsats det sidste år. I lægger mange kræfter også i områder som måske ikke ligger naturligt i jeres 

arbejdsområder, og dette fordi I brænder for denne klub. Tak til jer begge for jeres store indsats. 

Med dette vil jeg lade generalforsamlingen tage Bestyrelsens beretning til drøftelse og efterretning. 

 

Birgitte Hamborg Faarbæk 

Formand 

Taastrup FC 


