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Generalforsamling 2. marts 2016 

Beretninger for 2015 

 

Formandens beretning : 

På medlemssiden har vi i 2015 haft en positiv udvikling: 
2014 – 1.132 medlemmer  
2015 – 1.268 medlemmer 
Eller en samlet medlemsstigning på 12% 
Fordelt på Piger/ kvinder og Drenge/herrer ser tallene således ud: 
2014 Piger/kvinder 213 Drenge/herrer 919 
2015 Piger/kvinder 229 Drenge/herrer 1.039 
Opgørelsen er på aktive, som har været medlem i mere en 4 mdr i løbet af året. 
 
Foreningens formål er, at drive en fodboldklub og skabe de bedst mulige betingelser for udøvelse af denne 
idrætsgren (vedtægter § ), men hvordan gør vi det ?  
Bestyrelsen har i 2015 udarbejdet en strategi for klubben, for at revidere vores måde at fungere på og skabe de 

bedst mulige betingelser. Strategien indeholder:  

 Vision 

 Værdigrundlag 

 Målsætninger 

 Ny organisering / sportsligt og ledelsesmæssigt 

 Succesfaktorer    

I løbet af processen opstod vores nye mantra ”- en fodboldklub i udvikling” og fodboldklub er vigtigt, vi er ikke en 
fritidsklub!  

Strategien har været til dialog i afdelingerne og jeg vil under eventuelt separat gennemgå de essentielle punkter i 
vores strategi. – Flere tiltag med udgangspunkt i strategien er allerede sat i værk, så som massiv træneruddannelse i 
børneafdelingen og 2016 bliver et år af mange forandringstiltag med fokus på udvikling for alle aktive såvel trænere 
og ledere. 

Umiddelbart før sommerferien 2015 fik klubben en henvendelse fra FCK om klubsamarbejde. 
Efter en nøje vurdering af det oplæg der kom fra FCK, valgte bestyrelsen af indgå i samarbejde med FCK og opsagde 
dermed samarbejdet med FCN. Tak til FCN for 6 års godt samarbejde. 

Baggrunden for beslutningen ligger i at FCK ’s oplæg går på klubudvikling i Skjold Birkerød, det var derfor bestyrelsen 
vurderede at klubben samlet set får mere ud af dette samarbejde. Ved præsentationen i Parken af Skjold Birkerød, 
som samarbejdsklub med FCK var der en fantastisk opbakning fra klubbens medlemmer, idet flere end 300 børn og 
forældre havde tilmeldt sig. 

Klubbens administrative set-up har i 2015 været det sammen, som i 2014. Jens Viggo Rasmussen er engageret 30 
timer om ugen i klubbens administration m.v. og Palle Arndt er fortsat engageret til bogføring, betalinger m.v., En 
stor tak fra bestyrelsen til Jer for et meget stort engagement, som betyder at I bruger mange flere timer i klubben 
end I er ansat til.  
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Bestyrelsen har gennem de sidstepar år brugt rigtig mange kræfter på at få indarbejdet faste rammer og fast proces 
for budgetlægningen og til budget opfølgning. Med det overblik vi samtidig har fået i den forbindelse har vi kunnet 
konstatere at vi i mange år har skubbet en større kontingent restance foran os og ikke har konsekvent periodiseret 
vores omkostninger. Dette er nu helt ryddet bort og er den største til grund for årets underskud. Et underskud der 
ikke har nogen indflydelse på vores likviditet, idet der har været tale om restancer på kontingent siden, men det er 
klart, at vi i de kommende år skal have reetableret en vores egenkapital, dvs skabe driftsoverskud!    

Vores samlede sponsorindtægter faldt drastisk i 2015 i forhold til tidligere år, der kræves derfor nye ressourcer til en 
forstærket indsat på dette område, vi er derfor ved at engagere en person til at nytænke dette område og forestår 
etableringen af nye sponsoraftaler. En stor tak til alle der har støttet og til dem der fortsat støtter klubben. 

Parkeringsforholdene omkring Birkerød stadion / idrætscenter er under al kritik. Vi arbejder kontinuerligt på at få 
kommunen / politikerne til at fremkomme med løsning på dette, men må erkende at med etableringen af 
skaterbanen bliver p-vilkårene ikke just bedre. 

Efter BSC blev udskilt fra Skjold Birkerød Fodbold, som en selvstændig forening – har vi arbejdet på at udvikle 
samarbejdet. Vi søger fortsat efter nøglen til det optimale samarbejde mellem Skjold Birkerød Fodbold og BSC. Der 
er igen i år planlagt en større fælles tur mellem BSC og Skjold Birkerød Fodbold. En stor tak til BSC / One Touch for 
det gode samarbejde. 

Vi har igen i år haft en rigtig godt og konstruktivt samarbejde med Christian Tranberg, Benny Jørgensen og hele det 
øvrige personale fra Rudersdal kommune på Birkerød Stadion og Idrætscenter. Vi er rigtig glade for den konstruktive 
tilgang der er til at løse de udfordringer vi sammen har, at banerne jo anvendes langt over det anbefalet. 

Erfaringsmæssigt ved vi, at de ønsker vi har fremsat overfor kommunen kan det tage en del år at få 
gennemført.  Derfor en nedenstående liste stort set identisk med sidste år, men vi forventer og intensiverer presset 
for at nogle af de projekter kan blive realiseret i 2016 og 17. Vi er som forening bestemt ikke blevet forvænt i 
forbedrings-projekter fra kommunens side :   

 Skure til opbevaring af materialer   

 Klublokal. Vores mørke og lukkede klublokale er umulig at skabe et klubmiljø ud fra.  Vi synes det vil være 
rimeligt at vi kommer tilbage til ”tilskuergangen” - i kikke-højde til banerne. Andre foreninger har fået 
etableret klublokale i den sammenhæng, så det må kunne lade sig gøre for os også.  

 Styrketræningslokale har i mange år været et stort ønske, men om- eller tilbygningsprojekter har ikke være 
muligt at få reel dialog om. Vi ser dog tegn på holdningsændring her i det tidlige 2016.                                                                                            

 Nyt kunstgræs på kunst 1 / tror og håber det bliver i 2017 
Kunstgræs og lys på bane 6 eller bane 4.                                                                                      

 Nyt indgangsparti ved opvisningsbanen.                                                                                 

 Kunstgræs og minibaner, samt lys på det lille område ved kunst 1 - her er der kommet et rigtig spændende 
projekt udarbejdet af Mads Toft og Michael Dissing, som vi har fremsendt til Ruderdal kommunen og DBU. Vi 
afventer spændt det videre arbejde. Næste møde med kommunen i denne proces er 15. marts.  

Tak til alle medlemmer, trænere, ledere, hjælpere og forældre for indsatsen i 2015, uden Jer var der ingen Skjold 
Birkerød Fodbold.  
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Afslutningsvis vil jeg også takke bestyrelsen- Rasmus K, Rasmus D, Thomas, Søren, Lars, Jens Viggo (2. halv år), Lasse 
(1. halv år) og suppleant Gitte, samt vores administration Palle og Jens Viggo for jeres store arbejde for Skjold 
Birkerød Fodbold og for et rigtig godt samarbejde i 2015. 

         

Ejvind P. Christensen 

Formand 

 

2015 Beretning H Elite 

Udfordrende er nok det mest passende ord, der kan sættes på 2015 i senior 1 regi.  

Vi startede året med optimismen i behold, på trods af en placering i den kedelige ende af Danmarkseriens pulje 1. 

Opstarten gav også yderligere næring til optimisme, da vi med et par tilgange af stærke spillere samt flotte 

præstationer af vores egne, så særdeles fornuftige ud. 

Første bump på vejen kom allerede inden sæsonstart. Rasmus Monnerup skiftede cheftrænerstolen hos os ud, med 

rollen som assistent i FC Roskilde. Vi skulle nu meget hurtigt finde en afløser, og her faldt valget på vores daværende 

assistenttræner Emil Køhler. Forårspræmien var en rigtig skidt oplevelse, 0-4 hjemme mod BSF. Den præstation var 

desværre et billede af truppens skrøbelighed, som også gjorde sig gældende de kommende kampe i foråret. Vi nåede 

aldrig op på et spillemæssigt niveau der gav grobund for stabile præstationer, og afkast af de nødvendige point til 

overlevelse. Dette resulterede derfor i, at vi for første gang i næsten 30 år kunne skrive Sjællandserie på visitkortet.  

Sommeropstarten var lig et halvt år før, faktisk en god oplevelse. God stemning og en boblende optimisme i truppen, 

som var stort set intakt fra forårssæsonen. Vi startede også rigtig stærkt ud i rollen som sjællandsseriemandskab. 

Sejre og stærke præstationer prægede den første måned, og troen på en hurtig retur til danmarksserien blomstrede.  

Af flere årsager faldt korthuset dog lige så stille fra hinanden. Nogle spillere valgte at forlade os midt i sæsonen, og 

de resterende havde naturligt, mere end svært ved at holde modet oppe. ”Udbyttet” af dette var derfor en række 

rigtig dårlige præstationer, og en meget sparsom pointhøst i den sidste del af efteråret.  

Vi har nu sat et streg i sandet og begynder på frisk. Vi har fået et nyt stærkt trænerteam i Thomas Gammelgaard og 

Tommy Jeppesen. Med dem ved roret vil vi nu arbejde mod at eliminere tidligere tiders dårligdomme, og lært af 

bitter erfaring kan vi allerede nu se hvilke steder der kræver ekstra fokus. 

Jeg ser nu frem mod en halvsæson hvor vi skal have genopbygget det gode træningsmiljø og humøret i truppen, og 

herfra skal vi bygge på med det nye trænerteams ideer og spillekoncept.   

Med alt dette in mente og med tanke på tidligere tiders fejltrin, tror jeg nu på at vi går lysere tider i møde. 

 

Rasmus Kaas 

H Elitechef   
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2015 Afdelingsberetning H Ungdom 

Året er kendetegnet ved mange træner- og lederskifte og denne underskriver måtte indtræde som 
Ungdomsformand efter sommerferien. Men til gengæld er der ved indgangen til 2016 sæsonen en solid 
træner og ledere, der fortsætter deres roller.  

Medlemstallet på 260 for drenge på U12-U19 årgangene var 7 mindre end ved årets start. Mange klubber 
oplever reel tilbagegang netop i disse årgange , så vi kan være ganske tilfredse med denne situation og 
vidner om at den store udskiftning på leder og trænerfronten ikke har haft negativ virkning på drengenes 
lyst til at være i vores klub. Måske snarere tvært imod. Og det skal være min påstand at vi ved starten af 
dette år har en særdeles kvalificeret træner og lederstab i denne afdeling, som jeg trygt overlader min 
efterfølger at arbejde videre med.  

Vi har de sidste par år haft meget fine resultater med udvikling af vores egne talenter fra U17/19 til tidlig 
senior 1 fodbold. – Og vi har i efteråret arbejdet med en bred U17,1 trup og på den måde udvidet adgang 
til den bedste træning for den årgang (i 2015 00 årgangen), som træder ind i deres første oplevelse af at 
være i en afdeling/hold med to årgange. 

Træneruddannelsen er intensiveret rigtig meget i 2015 og mange har været enten på B2 eller B1 kursus i 
løbet af året, og det bliver ikke svært for denne afdeling i klubben at opfylde foreningens opstrammet krav 
til uddannelsesniveauet ikke bare for 1 trænere men også for trænere på øvrige hold. Det er et meget fitn 
engagement som de (fortrinsvis) unge trænere lægger for dagen. Der i blandt findes der kommende top-
trænere og venter, det er jeg overbevist om. 

I 2015 har vi fortsat det særlige talenttræningsprogram og vi kan kun sige at overgangen til FCK 
samarbejdet har hævet både intensitet og kvalitet i den talenttræning vi kan tilbyde særlige talenter i 
denne klub. 

Og en ny positiv gentagelse har været den årlige påsketur til Tyrkiet, planlagt og koordineret af Frank Høgh. 
Igen i 2015 en fantastisk oplevelse for de ca 190 deltagere, som ikke mindst ryster medlemmerne sammen 
på tværs af årgang og køn. 

På det resultatmæssige niveau var der spredte , gode resultater lige fra vores gen-indtræden i U19 Øst (tidl 
2. div) til en klar fremgang i U13 rækkerne. – U14 spillede pokalfinale men tabte desværre i Final4 i Farum. 
Vores U17 vandt i pokalen først over bl.a. Lyngby for derefter at tabe knebent til FCK. 

Alt i alt har det virket som et år hvor stabilitet og sammenhæng har været kodeordet i det leder og 
trænerarbejde der er udført, og man kan absolut være forventningsfuld omkring både medlemstal og 
resultater i høje som lavere rækker de kommende år. 

Tak for et fantastisk inspirerende og åbent samarbejde jeg har vikarieret på denne post. 

Jens Viggo Rasmussen 
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2015 Afdelingsberetning H Senior  

Afdelingen havde ved udgangen af året 359 registrerede medlemmer, hvilket er en fremgang på næsten 
100 medlemmer. Denne markante fremgang dækker over flere forskellige faktorer : 

 Der har under året været hele tre nye lukkede hold i aktion. 1 11 mands og 2 8 mands. 

 Vi hare registreret fodbold fitness deltagere i denne afdelings medlemstal, og fodbold fitness 
startede op i 2015. 

 Vi har den glæde at relativt flere u19 spillere har fortsat deres aktive fodboldliv som senior, og de 
gamle drenge bliver ved så der både er aktivitet og hold i OB, Veteran samt Superveteran. Der 
spilles året rundt. 

Jo ældre man bliver jo vigtigere bliver resultatmæssig starter jeg hos de ældre årgange. Årene går for 
superveteranerne….. og at spille sommerturnering mod hold, der har gennemsnitsalder på 45 eller 
derunder er blevet for hård en kost. Så går det meget bedre i Vinterturnering hvor aldersforskellen er 
knapt så udtalt.  

Veteranerne spillede i 2015 i den bedste række og lagde sig med i førerfeltet hele vejen igennem.  Der er 
knapt så mange egne ”koryfæer” på holdet, men mange tilflyttere med en ganske høj kvalitet og tidligere 
fin karriere. Og en del af spillerne er også aktive som trænere i børne- eller u-afdelingen. 

OB har vel haft bedre år, men når de bedste er på holdet samme dag så bliver der vundet. 

For Senior 2 var det grundet omlægning af turneringsform kun en halvsæson der skulle afgøre op- og 
nedrykning, og vi skulle nærmest spille et nyt ungt hold sammen under skrappe resultat-krav. Vi tilsatte en 
talentfuld, tidl U træner, og en erfaren superveteran som jo også skulle lære både spillere og sig selv som 
team at fungere. Hårde odds, som desværre resulterede i nedrykning til Serie 3. Til stor glæde har spillerne 
ikke mistet modet og alle mand er klar igen her i opstarten til 2016 og der er kun en ting der gælder: 
oprykning. På sigt må det være et mål at klubbens 2. senior spiller i serie 1. Det berettiger både talent og 
antal medlemmer i klubben. 

Og så må jeg for en enkelt gangs skyld fremhæve en enkelt træner og leder : Lasse Højmark er en 
utrættelig 3. holds træner og formår i den grad at samle de unge tilkomne og fastholde de allerede 
etablerede seniormedlemmer. Træningsfliden går meget op og ned, men Lasse lader sig ikke gå på og for 3. 
år i træk snuser holdet med i toppen af serie 4. Meget flot. 

Jens Viggo Rasmussen 
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2015 Afdelingsberetning Børn/Drenge 

Året 2015 har også som sidste år været præget af mange aktiviteter og begivenheder i børnefodbolden. 

Aktiviteterne har været en god blanding af gengangere, men også forandringer eller nye tiltag er kommet til. 

Der blev i sommer indgået et samarbejde med FCK i stedet for FCN og det har tilføjet en ny teknisk træning i 

efteråret for de mest træningsparate U9 – U12 spillere. Denne træning leveres af FCK Skills Akademi trænere og har 

været til værdsat af deltagerne. Herudover inkluderer aftalen en del materiale – i form af både video og skriftligt 

materiale der med masser af årgangsrelevante øvelser vil komme alle klubbens børnefodboldspillere og 

forældretrænere til gavn. 

Træneruddannelse har været mere individuelt i løbet af året, men der er lige nu taget initiativ til den største samlede 

træneruddannelse i klubbens historie og formentligt også DBU’s historie. 

Med udgangspunkt i børnefodboldens værdisæt der er: 

1) Det skal være sjovt,  

2) Udvikling kræver mod,  

3) Vi er målsøgende og  

4) Det er okay at begå fejl 

Der blev igen i år afholdt sommerafslutning på tværs af årgangene i børnefodbolden inklusiv pigerne, hvortil der blev 

spist masser af kage, spillet fodbold og uddelt medaljer. 

Børneudvalget, der repræsenterer hele børnefodbolden med medlemmer fra alle årgange, hjælper til med at få en 

masse praktiske ting til at falde på plads (herunder turneringstilmelding, banetider, materialeønsker osv.) og 

fungerer derudover også som erfaringsudveksling på tværs af årgangene.  

Vi har fortsat indkøb og uddeling af trænertøj således at alle årgange efterhånden er udstyret med tøj til både 

sommer og vinter samt indendørs og udendørs – alle i klubbens sponsorlinje fra Nike. 

Initiativet omkring anlæggelsen af en multibane på området ved siden af opvisningsbanen er desværre ikke 

realiseret endnu, men vi håber projektet bliver til noget i løbet af 2016 med den fornødne opbakning fra kommunen. 

Sluttelig har børnefodbolden selvfølgelig trænet og spillet masser af kampe gennem hele året – både ude og inde og 

flere årgange har med succes afholdt egne ministævner indendørs i vores flotte Multihal. Der har også været afholdt 

træningsture og været deltagelse i turneringer i flere forskellige dele af landet. 

Thomas Skytte Petersen 
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2015 Afdelingsberetning Pige/kvindeafdelingen  

Jeg syntes vi kan se tilbage på et endnu et spænende år i pigeafdelingen i klubben. For at nævne nogle ting, 
så har vi fået Ole og Lydia til at hjælpe med en masse koordinerende ting, vi har fået en begyndende 
struktur på træningen for de små. Det sidste er har også betydet tilgang af mange nye små piger, ligesom vi 
har haft stor tilgang på U11-13. Klausfortsatte i det første halvår som sportschef – dvs. fokus på vores 
træningskvalitet, træningstilrettelæggelse og koordinering mellem hold og niveauer. Klaus måtte desværre 
stoppe midt i sæsonen pga. arbejdspres.  

Vi afholdte i august en opfølgning på sidste års vision seminar, hvor over 20 trænere, ledere og forældre 
var samlet for at diskutere afdelingens fremtid. Vi fik defineret følgende udfordringer:  

* Sportsligt at få sammenhængskraft mellem vores ”elite-kvinder” og så vores børne/ungdomsafdeling. 
Hvordan laver vi en fødekæde, så vi ikke havner i samme situation som herrerne – at vi ikke ser egne pige 
på vores kvinde senior hold – altså mere træningskvalitet og mere træning  

* Klubfølelse – sammenhængskraft   

* Flere piger/fastholdelse  

* Sportslige mål skal defineres  

* Forældreinvolvering  

* Lederskab, hvordan og hvem træffer beslutninger om forandringer.   

Jeg syntes der kom fine anvisninger på løsninger på flere af opgaverne, men der er dog stadig opgaver der 
skal aktiveres og komme i spil. Der skal arbejdes sammen med andre i klubben for hvordan vi kan forbedre 
vores fysiske omgivelser, vi optimere vores event så klubfølelsen forstærkes (juleafslutningen var et godt 
eksempel – flot arrangement. Siden har klubben lavet en spænende strategi, som nu skal føres ud i livet.  

Status hold/årgange  

1.division. Sæsonen 2015 har været et spændende år for kvinde 1.div.  Vi har oplevet en masse spændende 
og gode ting med holdet. Landsmesterskabet i DGI, som endte med sejr i b-finalen. SM i futsall som vinder 
af rækken. Vi blev nr. 3 i futsall øst rækken og landede derfor lige uden for muligheden for final 4 i dm i 
futsall. Ved kampen i foråret mod Raklev lavede vi rekord ved at slå Raklev med 8-0 sejr - samme spiller 
lavede 7 mål. Vi havde en vellykket træningslejr Tyrkiet. Tidligt i sæsonen forlængede vi sæsonen endnu en 
gang i 1.div.hurtigt. Vi har stor trup med kvalitet. Vores gode samarbejde med u21, er med til at udvikle 
mange spiller fra egne rækker, som har potentiale til 1.div.   

Der er uden for banen en flot opbakning til holdet. Al arbejdet med at afvikle kampene fungerer fint. Der er 
etableret et hold af frivillige som passer salgsvogn, ur og speak samt sørger for referat.  

U21.  
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Når vi ser tilbage på 2015, blev det året, hvor U21 pigerne for alvor fik etableret sig i klubbens 
bevidsthed.  Ideen med at samle de ældste piger på et ung-senior hold har vist sig levedygtig. Vi har fået 
etableret et træningsmiljø, der er både sjovt og udviklende, og hvor vi har kritisk masse med typisk 12-15 
piger til træning. Samtidig er det fortsat udfordrende og lærerigt for pigerne at spille med i senior-
rækkerne, hvor spillet er fysisk mere krævende, og kampene har højere intensitet. Desuden er mange af 
modstanderene mere velorganiserede og taktisk klogere end i ungdomsrækkerne, så pigerne har skullet 
vænne sig til at spille mere disciplineret og være hurtigere i tanke og handling.   

I forårssæsonen spillede U21 pigerne i kvindeserie 1 (den nuværende Sjællandsserie) efter at være rykket 
op 2 sæsoner i træk. Det var en svær række, og pigerne måtte hurtigt erkende at deres niveau ikke helt 
slog til. Spillemæssigt var de egentlig meget godt med i mange af kampene, men deres fejl blev straffet 
hårdt, og det kneb med at holde hovedet koldt, når de kom til afslutninger. Det blev da også kun til 1 point 
i 10 kampen og en målscore på 8-34.   

I efteråret omdøbte DBU Sjælland rækkerne, så kvindeserie 1 blev til Sjællandsserien. Så selvom U21 
pigerne rykkede en række ned, spillede de fortsat i kvindeserie 1. Det er her U21 pigerne niveaumæssigt 
hører til, hvilket en placering som nr. 6 ud af 11 og 15 point for 10 kampe da også vidner om. Som et 
kuriosum kan det nævnes, at U21 pigerne i efteråret med 37 mål var det 6. mest scorende hold på 
Sjælland, hvilket vidner om holdets offensive indstilling og spillestil.  

Som optakt til forårssæsonen var U21 pigerne i påsken på træningslejr i Tyrkiet. Selvom ugen bød på mere 
regn end sol, fik pigerne stort udbytte af turen - både fodboldmæssigt og socialt. På træningslejren blev 
det gode samarbejde med vores 1.divisions hold også udbygget, og U21 pigerne deltog i flere af 1.divisions 
holdets træningspas. Efterfølgende har holdene også jævnligt trænet med hinanden og brugt hinanden 
som træningsmodstander. Desuden har fire U21 piger i 2015 fået debut i 1. division, ligesom adskillige 
1.divisionsspillere har fået kamptræning på U21 holdet. Som en konsekvens af samarbejdet, lykkedes det i 
2015 Emilie Tange Nielsen og Alice Larsen at spille sig til en fast plads i 1.divisions truppen. Det er vi stolte 
af!  

Der har på U21 været stor fokus på udvikling året igennem. I efteråret var Søren Bronée træner i en 
periode tilknyttet holdet som assistenttræner, hvilket gav mulighed for at sætte ekstra fokus på de 
individuelle færdigheder. Vi har desuden givet udvalgte spillere fra vores U14 og U15 hold mulighed for at 
træne med U21 om torsdagen, så de dels kunne få et ekstra ugentligt træningspas, og dels blive matchet af 
spillere på et lidt højere niveau.  

Aldersmæssigt spænder spillertruppen på U21 vidt. De yngste går i 9. klasse, de ældste er studerende. Men 
socialt fungerer det utroligt godt. De fleste spillere går dog i gymnasiet, og de lange skoledage har kunnet 
mærkes. En del er i løbet af året faldet fra, da de har haft svært ved at få tiden til at slå til, mens andre er 
taget på udlandsophold af kortere eller længere varighed. Det samme har gjort sig gældende på vores U17 
hold, der har haft et samarbejde med FC Holte. Som en konsekvens heraf, har vi besluttet at slå holdene 
sammen i 2016 for at bevare det gode træningsmiljø, og for fortsat at have et kvalitetstilbud til vores 
ældste fodboldpiger.  
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U17.  

I foråret sluttede holdet i midten af række 1. Holder havde længe lidt under manglende kontinuitet både i 
spillerfremmøde, men også i trænerperformance.  

I efteråret indledte vi et samarbejde med FC Holte, som stod med et halvt hold. Det blev til et efterår i 8-
mandsrækken med et holde der har "kæmpet" med at holde sammen, hygge sig og spille fodboldkampe.  

Ingen tvivl om at det er fremtiden at samarbejde med andre klubber, men at få piger fra forskellige klubber 
kommer ikke af sig selv.  

U15.  

Året for u 15 på sportsligt plan har set med et udviklende synspunkt set rigtig fornuftigt ud. Specielt vores 
erobringsspil er vokset ekstremt meget pt arbejder vi på opbygningsspillet som begynde at vise gode tegn. 
Snakker vi resultater har det ikke set fantastisk ud, men det skal nok kommet hvis vi fortsætter den gode 
træning som vi har gang i.   

Socialt er u 15 piger stadig fantastiske selv og det er en masse teenagepiger oplever vi ALDRIG skænderier 
eller drama da pigerne har det så godt med hinanden. Det kunne ses på vores tur til Kalundborg. En tur 
som ikke var som vi ville have den fodboldmæssigt men socialt levede den op til alle forventninger og mere 
til.  

U14.  

U14 piger startede med at spille 11-mands i 2015 efter en succesfuld sammenlægning af 2002 og 2003 
årgangene til en spiller trup. De er 30 aktive spillere med Jennie som cheftræner og Emil som assistent 
træner.  Der har været god tilgang af nye spillere i 2015 og der er også kommet to spillere til udefra. 
Pigerne har i efteråret vundet deres 11-mands, række 2 og rykker op i række 1 i kommende sæson. Pigerne 
har også stillet op i en 8-mands række for at tilgodese spillere med mindre fodbold erfaring. Det har til 
tider været en udfordring at stille 8-mands hold pga. aktiviteter som Limenas uden for fodboldbanen. Thea 
Liisborg og Natascha Permin har været til DBU U14-talent udtagelse og har klaret sig flot. Målmand 
Natascha blev udvalgt til at gå videre i DBU øst talent trup, men træningen blev desværre stoppet pga. 
skader.  Forberedelserne er i gang til indstilling af 2003 spillere til den kommende U14 talent 
udtagelse.  Med stor succes, er der startet et klub initiativ for de stærkeste piger, som på skift træner med 
U21 for at udfordre teknik og fysik.  

U11/12.  

U11-12 træningsgruppen består af ca. 25 piger - 21 U11'ere og 4 U12'ere, som trænes af Torben Bregnhøj 
og Martin Ebro, samt Julie Henckel Rasmussen og Emily Bonnor som ungtrænere.   

Efter i en årrække at have spillet i C-rækken, har pigerne nu taget springet op til B-rækken, hvor de i 
efteråret endte på en tredjeplads i en stærk pulje efter Ølstykke og Brøndby. I foråret fortsætter holdet i B-
rækken er og kommer derudover til lave et fælles hold med U10'erne, således at de spillere der ikke har 
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spillet så mange kampe endnu, også kommer ud at spille. Holdet skal desuden til deres første fler-dages 
turnering i Kr. Himmelfartsferien, hvor turen går til Nordjylland, hvor der spilles Nørhalne Cup.   

U6-10.  

Årg 05 rykkede op til U11 spillerne sammen med trænerne, nye trænere Hodan Derry, Emma og Claus 
meldte sig på banen, flere piger kom til og  som noget nyt bød vi alle under 10 år til at træne med i 
gruppen under 10 år hvilket har givet nogle udfordringer både for spillere og trænere! Nogle af U10 
spillerne har taget et ordentlig ryk og har haft mulighed for at træne med et par gange hos  

U11 men er nu tilbage i U10 gruppen hvor vi har fået udvidet trænerstaben med 3 fædre. Pigerne er nu 
begyndt at interessere sig for at komme i kamp og nogle har været ude til stævne og fik en rigtig god 
oplevelse og fået lyst til mere. Vi er over 40 pigespillere under 10 år og har tilmeldt 2 hold til 
forårsturneringen!   

Vi har tæt samarbejde med U11 og håber det kan blive til glæde for alle.  

Næste år skal en ny afdelingsformand føre arbejdet videre – bla. På baggrund af klubbens nye strategi. I 
pigeafdeling skal vi specifikt:  Udover at bygge videre på de i forvejen positive tiltag med vægt på udvikling 
og træningskvalitet, så tror jeg at vi skal kigge ud over klubgrænsen. Vi skal finde samarbejdsklubber, hvor 
vi laver træningsfælleskaber og på sigt også samarbejdshold. Jeg ikke bare tror, men bliver også bekræftet 
når jeg snakker med andre pigeklubber, DBU folk og senest med Line Røddik Hansen, at vi er nødt til at 
samarbejde. For selvom vi er en relativ stor pigeklub, så skal vi være flere hvis vi skal kunne fastholde, 
tiltrække og give tilbud på alle niveauer.  

2016 skal også være året hvor vi får flere små nye piger ind i klubben – på drenge siden starter man 
allerede i 4-5 års alderen – hvorfor skal vi ikke også det?  

Samarbejdet med One touch og Birkerød Sports College bliver også udviklet forhåbentlig til pigernes 
bedste.  

Jeg takker af efter 10 år i pige afdelingen – først som træner siden som afdelingsleder for pigerne i 
bestyrelsen. Jeg byder min afløser, Birgitte Malle, velkommen. 

Medlemstal I afdelingen ultimo 2015: 215  

Lars Netteberg  

 


