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Nyt fra bestyrelsen

Kære alle
Vi er på den tid af året, hvor vi kigger ud ad vinduet
og glæder os til varmere vejr og forår. Den længsel er
nok endnu større i år, hvor vi alle håber på, at det
varmere vejr kan medvirke til at bremse coronaen, så
vi kan genoptage vores normale liv.
Bestyrelsen synes også, at det har været en hård tid
med nedlukningen af klubben. Det har ikke været
sjovt at skulle stoppe de aktiviteter, vi alle elsker, og
vi glæder os til at komme i gang igen. I sådan en tid
får vi også mange spørgsmål, og et tilbagevendende
spørgsmål til bestyrelsen har været, hvorfor klubben
ikke har åbnet en lille smule op, når der nu senest
har været et forsamlingsforbud på fem personer. Det
er også et spørgsmål, som vi har vendt i vores
løbende dialog med kommunen. Her er det klare
svar, at kommunen opfordrede til, at alle
foreningsaktiviteter skulle være lukkede i den
nuværende situation. Vi har som klub et
samfundsansvar i en kommune med mange
smittede, og derfor har bestyrelsen besluttet at følge
kommunens opfordringer og vejledninger.

Vi ønsker selvfølgelig at åbne op så hurtigt som
muligt, og vi glæder os derfor over, at regeringen har
åbnet op for, at det fra 1. marts er muligt at træne 25
personer sammen i adskilte grupper. Vi regner derfor
med, at der åbnes op for træning i næste uge, når
alle de praktiske forhold er faldet på plads. Mere
information sendes ud i de kommende dage. Vi
håber det betyder, at der også snart kan åbnes
yderligere op, så det også bliver muligt at spille
kampe i turneringen.
Der er ingen tvivl om, at det har været en svær tid for
klubben. Vi er derfor utrolig glade for den opbakning,
der har været. Det så vi bl.a. ved den store
opbakning til fyrværkerisalget, som slog alle
rekorder. Det gælder også opbakning fra vores
trofaste sponsorer. Vi håber denne opbakning vil
fortsætte, når vi åbner op igen. Vi har meget at
indhente – ikke kun på det sportslige, men også på
det sociale og i den fortsatte udvikling af klubben.
Taastrup FC er ingenting uden sine engagerede
spillere og frivillige, og vi skal fortsat være det bedste
sted at spille fodbold i Taastrup.
Mvh
Bestyrelse

Kommende aktiviteter
Målmandscamp den 27.- 28. marts

Fodboldskole - august

Over halvdelen af billetterne til Målmandscampen,
der holdes i slutningen af marts er allerede solgt.
Derudover kan vi stolt præsentere, at vi har indgået
et samarbejde med SELECT SPORT til denne camp.
Dette indebærer bl.a. at der er flotte gaver og
præmier fra SELECT og besøg af dygtige
målmandstrænere.

Vestegnens bedste fodboldskole afholdes i starten
af august. Book allerede nu din plads på
fodboldskolen og glæd dig til en aktiv uge med
fuld fart og masser af god og sjov fodboldtræning.
Tilmeld dig fodboldskolen her:
https://taastrupfc.nemtilmeld.dk

Vi glæder os til en fed weekend!
Tilmeld dig her: https://taastrupfc.nemtilmeld.dk

Teamet bag Taastrup FC's Fodboldakademiet og
Målmandscamp - Lasse og Nadia
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Nyt fra klubben
Sportsligt setup under Corona
Meget dårligt kan siges om Corona og
nedlukningen af Taastrup FC, men en ting som
Corona skal have ros for, er at den giver tid. Tid til
at fordybe sig og gå rundt om de små detaljer
man sjældent når i hverdagen.
Det betyder at i denne tid kan Head of Football
Michael Skjold gå i detaljer med klubbens
sportslige strategi og retning.
”Jeg arbejder i øjeblikket på at udforme en Play
book for U10 – U17 som indeholder hvilket miljø
jeg gerne ser klubben tilbyde vores trænere og
spillere samt hvordan vi gerne vil træne og spille
kamp, så vi lykkes bedst muligt med vores
målsætninger.”
Derudover har Michael Skjold i de forgangne uger
afholdt vores trænerlounge online med alle
trænere fra U10 – U19, dog opdelt i U10-U12 og
U13-U19. Det har kastet nogle interessante
debatter af sig. Bl.a. hvordan vi griber den
fortsatte nedlukning an og stadig involverer og
motiverer vores spillere, så de får trænet, men
også stadig føler sig som en del af det fællesskab,
som fodbold i Taastrup FC jo også byder på.
”Jeg kan løfte sløret for, at i den kommende tid
bliver alle afdelinger serviceret via et
onlinemøde, hvor både årgangsledere,
årgangstrænere og Sportsligt udvalg deltager.
Her vender vi spillestil, trupper, oppetræning,
trænersetup i fremtiden og hvad der ellers rør sig
på årgangen.”
Michael Skjold – Head of Football

Klubhuset, shoppen og Cafe Højen er lukket
Vi håber, at vi snart kan åbne Shoppen og cafe
Højen igen. Lige nu er begge dele lukket. Følg med
på hjemmesiden og på Facebook hvor vi melder ud,
så snart der er nyt.

• Nybolig - Vores hovedsponsor
Nybolig har forlænget deres
sponsorat
• Finn Inn – er ny sponsor
• Heiberg Stilladser – ny
trøjesponsor for U12 piger

Vil dit firma også være sponsor?
Læs mere på taastrupfc.dk/sponsor

Generalforsamling
Med de aktuelle Corona restriktioner og nedlukning
af foreningslivet, har bestyrelsen i Taastrup FC set
sig nødsaget til at udsætte den ordinære
generalforsamling til der igen bliver åbnet op for
større forsamlinger.
Generalforsamling i Taastrup FC skal ifølge
vedtægterne afholdes tirsdag i uge 10, men i en
ekstraordinær situation som denne må vi afvige fra
vedtægterne og afholde den ordinære
generalforsamling på et andet tidspunkt end
vedtægterne foreskriver.
Bestyrelsen vil løbende vurdere, hvornår det vil
være sikkert at indkalde til en ny generalforsamling.
Vi vil hele tiden følge myndighedernes
udmeldinger. Indkaldelse samt frist for indsendelse
af forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, vil blive offentliggjort når det
er muligt.
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Nyt fra afdelingerne

Morten Skovby er ny træner for Danmarksserieholdet
Morten Skovby er tiltrådt som træner for klubbens
1. senior hold. Morten har de seneste 20 år
arbejdet i fodboldverdenen, både med senior- og
ungdomsfodbold, og har haft flere forskellige
funktioner, herunder senior cheftræner, U17
cheftræner, T+ Træner, Talentchef, Sportschef
samt træner i den tredje bedste række i Frankrig.
Morten har en UEFA A træner licens.
Senest var Morten cheftræner i Holbæk B&I, hvor
holdet var vandt Danmarksserien og sikrede
dermed holdet en plads i 2. division i sommeren
2019. Undervejs nåede holdet at spille hele 21
kampe i træk uden nederlag, hvilket er den
længste ubesejrede stime i hele klubbens historie.
”Jeg glæder mig utrolig meget til at komme rigtigt
i gang i Tåstrup FC, hvor alle har taget rigtig godt
imod mig indtil videre. Det er ingen hemmelighed,
at det har været et noget anderledes år, og
dermed også en helt speciel opstart, hvor vi
nærmest ikke har kunne træne. Vi har dog fået
gennemført nogle træningspas indtil videre og jeg
har fået et rigtig godt indtryk af truppen, som
virker meget harmonisk og hvor stemningen er
rigtig god.

Det er nogle virkelig gode drenge som virker
lærevillige og engagerede. Teamet omkring holdet
ser også rigtig godt ud, så jeg glæder mig virkelig til
at komme i gang.
Rent sportsligt håber jeg at kunne tilføre holdet
nogle nye ideer og et lidt andet udtryk. Vi kommer
til at udfordre drengene taktisk, både med og uden
bold. Det udtryk vi gerne vil give holdet, håber vi
meget man kommer til at kunne se udefra i løbet af
den kommende sæson. Og her kan jeg da lige
tilføje, at vi selvfølgelig håber at se rigtig mange af
jer på stadion til vores kampe. Drengene har virkelig
brug for alt den opbakning de kan få.”
Privat bor Morten i Holbæk med sin kone Camilla,
og til dagligt er Morten direktør i en IT Virksomhed i
Glostrup.
Jimmi Falk er samtidigt startet som assistenttræner
for holdet. Jimmi har været i klubben siden
sommeren 2020, og har tidligere arbejdet sammen
med Morten i Holbæk, hvilket er en stor fordel.
Jimmi har en UEFA B træner licens. Jimmi bor i
Vipperød med sin kone Karen og deres tre drenge.
Jimmi arbejder som skolelærer.

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: kommunikationsudvalget@taastrupfc.dk
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Finn Inn

