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Formandens beretning 

Medlemstallet ligger i disse år meget stabilt på omkring 1.200 medlemmer på årsbasis. Dog har vi set et markant fald 
i efteråret 2016, fortrinsvis i Hr Ungdom og piger 11-14 år.  Vi har i samarbejde med DBUSjælland iværksat et 
”fastholdelses-projekt” fokuseret på teenagers. 

2016 – 1.180 medlemmer, -7%  
2015 – 1.268 medlemmer, +12% 
2014 – 1.132 medlemmer  

Fordelt på Piger/ kvinder og Drenge/herrer ser tallene således ud: 

2016 Piger/kvinder 236, +3% Drenge/herrer 944, -9% 
2015 Piger/kvinder 229, +7%  Drenge/herrer 1.039, +15% 
2014 Piger/kvinder 213 Drenge/herre 919 

Opgørelsen er på aktive, som har været medlem i mere en 4 mdr. 

Bestyrelsen udarbejdede i 2015 en strategi for klubben, 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. 

2016 var første arbejdsår/implementerings år med / af strategien ”- en fodboldklub i udvikling”, vi er kommet godt i 
gang :  

• Intensiveret fokus på udvikling  med følgende projekter i 2016 

o DBU Børnekonsulent, piger 

o Pige U15/Dame senior 2 gruppetræning igangsat (overgang til senior) 

o C kursus program hvor 34 trænere gennemførte ca. 1500 kursustimer (Børnetræning) 

o B kurser for udvalgte egne trænere 

o Årgangstrænere (ikke forældre) indsat til Drenge U11, U12, u13 

o Større træningsgrupper i årgangene Dr U11-U13 

o FCK Skills træning Dr U10-U15 (fredage og enkelt udvalgte hos FCK) 

 

• Ændret organisation med klar opdelt trænings- og resultatfokus 

o Til U10 (Dr) og U12 (pi) er Mini-fodbold med oplæring i fodboldtræning, kultur og social adfærd i en 

fodboldklub (barn og forældre) 

o U11-14 Dr og U13-14 (pi) 

▪ Opdeling efter træningsparathed 
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▪ Identifikation af talent, træningsiver og social prioritet 

▪ Årgangstrænere (favne årgangen) 

▪ Dosering af resultatfokus stigende op igennem årgangene 

▪ Forberede til 11M fodbold 

Jeg henviser i øvrigt til vores hjemmeside, hvor vi efter generalforsamlingen lægger en samlet  statusa for hvor langt 
vi er nået i vores strategi arbejde. 

Vores økonomi er ikke i ”topform”. Årets resultat er et underskud på kr. 58.000 og egenkapitalen er på minus kr. 
160.000 - I bestyrelsen arbejder vi kontinuerligt på at tilpasse vores omkostninger til de indtægter vi har. Vi er 
kommet rigtig langt i denne proces og der er gennem de senere år sket en omkostningsreduktion på omkring 25% pr 
år.     
Vores samlede sponsorindtægter faldt drastisk i 2015 i forhold til tidligere år, og der kræves derfor nye ressourcer til 
en forstærket indsat på dette område. Vi har  i 2016 arbejdet på at engagere en person til at nytænke dette område 
og forestå etableringen af nye sponsoraftaler. Det har resulteret i et konkret sponsorprojekt her i foråret og et år-
langt projekt for tilskuds-søgning i almen fonde, som vi også har været ret svage på.   - En stor tak til alle der har 
støttet og til dem der fortsat støtter. 
 

Det er klart, at vi i de kommende år skal have re-etableret vores egenkapital. Målet er en egenkapital på 10% af 
omsætningen.     

Bedre klublokale, hvor vi samtidig kan stå og se ude over banerne og styrketræningslokale har i mange år været et 
stort ønske, der har nu vist sig en mulighed for dette, som vi arbejder videre på her i 2017.  

Parkeringsforholdene omkring Birkerød stadion / idrætscenter er under al kritik. Vi arbejder kontinuerligt på at få 
kommunen / politikerne til at fremkomme med løsning på dette. Det bliver spændende at se, hvad der skal ske med 
grunden ved siden af Søndervangshallen. 

Erfaringsmæssigt ved vi, at de ønsker vi har fremsat overfor kommunen kan det tage en del år at få gennemført. en 
nedenstående liste stort set identisk med sidste år. Dog har kommunen i starten af 2107 vedtaget at ville udskifte 
kunstgræs-tæppet på Kunst 1. kunsttæppet er 17 år eller mindst 7 år over anbefalet levetid for de første 
kunsttæpper i Danmark.  

Vi har stadig en lang liste af ønsker til forbedring som jeg jævnligt fremlægger for kommunens politikere såvel 
forvaltning : 

• Cafeteria tilgang uhensigtsmæssig og tiltrækker ikke fodboldmedlemmer med forældre 

• Klublokale til rådighed tiltrækker ikke social samling 
       Bedre klublokale, hvor vi samtidig kan stå og se ude over banerne og styrketræningslokale har i       mange år 
været et stort ønske, der har nu vist sig en mulighed for dette, som vi arbejder videre på her i 2017.  

• Fysiske rammer i omlædningsbygning langt under standard og ikke vedligeholdt 
o Opbevaringsskabe falder ud, baderum m svamp, omkl. rum nedslidt (Her er projekt i gang og vi 

afventer synligt resultat i 2017) 

• Rum eller skur til opbevaring af materialer  

• Kunstgræs og lys på bane 6  

• Skur til opbevaring af materialer ved opvisningsbanen                                                                  
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• Nyt indgangsparti ved opvisningsbanen 

• Speakerboks ved opvisningsbanen, den tidligere er total ødelagt af hærværk                                                                                  

• Kunstgræs og minibaner, samt lys på det lille område ved kunst 1 

Hertil er der kommet et rigtig spændende Multibane-projekt udarbejdet af Mads Toft og Michael Dissing, som vi 
har fremsendt til Rudersdal kommunen og DBU. Desværre kunne vi ikke finde den nødvendige opbakning til 
dette projekt i kommunen. Det betyder dog ikke at vi har opgivet projektet og vil samle op på det muligheden 
viser sig.  

Tak til alle medlemmer, trænere, ledere, hjælpere og forældre for indsatsen i 2016, uden Jer var der ingen Skjold 
Birkerød Fodbold.  

Også en stor tak til klubbens administration – I yder en kæmpe indsats i det daglige og det er hele året, for i en klub 
som vores er det stor aktivitet hele året. I daglig tale taler vi om 3 halvsæsoner udendørs (forår, efterår, vinter) og 1 
vinter indendørs sæson, altså et tilbud på fire halvsæsoners aktivitet til vores medlemmer. 

Vi er en stor klub med deraf følgende krav til bestyrelsens evne og vilje til en dedikeret og tidskrævende indsats 
under frivillighedens vilkår. Jeg også takke bestyrelsen for et stor og engageret arbejde i det forløbne år. 

Og til allersidst – Skjold Birkerød Fodbold har 100 års jubilæum den 17 april 2017. Vi har arbejdet med et 
jubilæumsprogram, så vi sammen kan fejre dette fantastiske jubilæum. Yderligere information følger.    

       

Ejvind P. Christensen 

Formand 
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Herre elite. 

2016 blev året hvor vi i herre-eliten, endelig kunne begynde at se med optimistiske briller på fremtiden, og gøre en 

ende på den negative spiral vi desværre var inde de tre foregående år.  

• Herre U19. 

For vores ældste ungdomsholds vedkommende, så har denne gruppe af spillere årgang 97/98/99 gennem længere 

tid, været nogle af de mest talentfulde og lovende årgange i klubben.  Allerede som U17 har disse årgange leveret 

spillere til vores Senior 1 mandskab, og det har naturligvis både givet blod på tanden for resten af gruppen, men 

samtidig tæret noget på antallet af spillere til træning. Her har vi med Rene Johansen i spidsen sat en række 

initiativer i søen, for at give disse spillere bedre vilkår i den daglige træning, således at de kan blive udfordret og 

derved udviklet i mod at blive seniorspillere.  Vi kan her i starten af 2017 nu allerede se de første positive udtræk af 

denne indsats. U19 har nu et langt tættere samspil med senior afdelingen end tidligere. Vi glæder os til at se endnu 

flere af vores U19 drenge blive i klubben og spille seniorbold i hjembyen. 

• Herre S2. 

Senior 2 2016 startede flot med en oprykning fra serie 3 til serie 2. Opgaven bestod nu i at bringe S2 tættere på S1 og 

U19 og ydermere at udvikle på spilkonceptet i tråd med S1 spille/træningsfilosofi. Til denne opgave hentede vi Lasse 

Lund Larsen i ind sommeren ’16.  Lasse har i hele efteråret arbejdet målrettet med ovenstående, og vi kan allerede 

nu se at vi afstande de tre mandskab i mellem, er langt kortere, og at spille-flowet er langt bedre fra U19 via S2 til S1. 

Resultatmæssigt har S2 også klaret flot med en midterplacering her halvvejs gennem turneringen 

• Herre S1. 

En ny start! 

Efter en noget omtumlet tilværelse i DS og et halvt år i Sjællandsserien tog S1 hul på 2016 med et nyt trænerteam 

ved roret. Thomas Gammelgaard og Tommy Jeppesen startede året op med et mandskab der var ramt af flere år i en 

negativ spiral af dårlige resultater. Opgaven bestod nu i at få genoprettet en kompetetiv og sund træningskultur, 

med et overtal af unge (primært egen avl) spillere. Herfra skulle resultaterne gerne komme, og med tiden skulle en 

retur til danmarksserien været målet. Denne opgave har Thomas og Tommy løst til fulde og lidt til. Træningsmiljøet 

er vel næppe set sundere de seneste mange år. En udløber af dette er som vi havde håbet. Vi ligger pt nr. 1 med 

oprykning til DS i sigte. Vi har et ungt og spille- og træningslystent mandskab, som tiltrækker positiv opmærksomhed 

udadtil– såvel som indadtil. Vi har hentet en række tidligere Birkerøddrenge som har været inde i en række 

superligaklubbers talentmiljøer, men nu ser perspektiv i at vende hjem til barndomsklubben. Alene det sidste er 

mine øjne en af de største triumfer vi længe har kunne fejre.  

Alt i alt ser jeg frem mod 2017 med optimisme og begrundet tro på at vi har noget meget spændende i vente for hele 

afdelingen i det nye år. 

Rasmus Kaas.  Afd. leder Herre elite. 
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Ungdom drenge. 

Medlemstallet på 144 for afdelingen (U15 - U19 ex U19,1) er en mindre tilbagegang i forhold til 2015. Generelt 
oplever mange klubber, at der er udfordringer med, at fastholde de unge. Hvorfor en lille tilbagegang kan forventes. 
Ultimo 2016 iværksatte vi imidlertid et projekt sammen med DGI/DBU - "Hvordan udvikler og fastholder vi de unge i 
Skjold Birkerød" og i den forbindelse har vi udnævnt Mads Serop som projektleder. Det første møde er afholdt og 
næste møde er planlagt til ultimo februar. Målet er, at iværksætte aktiviteter / initiativer for at udvikle og fastholde 
de unge. Jeg forventer konkrete aktioner bliver synlige af 2017. 

Et af delprojekterne er, at sikre, at vi kan tiltrække og fastholde gode og kvalificeret træner - de spiller en meget 
vigtige faktor i fastholdelse af de unge. Vi har desværre oplevet, at vi ikke har haft tilstrækkeligt med kvalificeret 
træner til alle hold, og har været nødsaget til at skifte enkelte ud. Disse udskiftninger har desværre også påvirket 
drengenes motivation. Vi har i vinter slået trup 17,2 og trup U19,2 sammen under B licens træner Sander og vi 
forventer det tiltag vil løfte motivation og fastholdelse på de to hold. 

Modsat har vi i afdelingen dog også kunnet modne nogle af vores egen trænere til større opgaver. Således flyttede 
vores U17,2 trænerteam til at blive årgangstræner-team i U13 og gør det fremragende! 

Det har igen været en udfordring at få drengene og deres forældre motiveret til at ”spille opad” dvs spille på hold i 
ældre årgange. Den udfordring findes fordi indplacering til u17 Øst og U19 øst naturligt nok også inkluderer 
kommende årgangs kvaliteter, og det bedste bevis er, at der har deltaget yngre spiller og fået erfaring på mere 
krævende niveau. Når man indtil U15 har været vant til at spille sammen med den samme, fasttømret gruppe kan 
det i den alder være en stor psykisk og social udfordring. 

Men nu har vi tre år i træk haft begge hold i Øst 2 række , dvs blandt de bedste amatørklubben på Sjælland og vi 
mener at klubbens talentarbejde berettiger til at motivere drengene til at dyrke deres sport under de betingelser, 
når nu de er gode nok. 

Vi var igen i 2016 været i Tyrkiet og som sædvanlig var der stor tilslutning fra alle hold. Turen rystede drengene 
sammen og skabte rigtige gode relationer på tværs at årgangene. 

Resultatmæssigt vil jeg nøjes med at konkludere, at begge halvsæsoner har været acceptabel for de 8 hold i U 
rækkerne og måske særlig at bemærke at et kombi u19/ung-senior hold under Appels trænerledelse klarede sig flot i 
H Senior 1 8M række. 

Tak til alle træner og holdledere igennem året. Det giver mig troen på, at vi kan opnå gode sportslige resultater og at 
vi kan fastholde eksisterende spiller og tiltrække nye spiller. 

Herre Senior Bredde 

Afdelingen bestod i 2016 af Hr Senior 3, Hr 8M, Oldboys, Veteran og Superveteran altså i alt 5 hold. Flagskibet i 2016 
i denne flok må være senior 3 som rykkede fra serie 4 til serie 3. Der var vist ikke mange der regnede med at Lasse 
Højmark ville drive sit hold så vidt. Efteråret i serie 3 har dog også været en udfordring, men placeringen som no 9 er 
kun et point under nedrykningsstregen så mon ikke de friske drenge spiller sig til et år mere i serie 3. 
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Desværre måtte vi i løbet af året trække vores Old Boys hold – der har de senere år ikke været tilgang til Old Boys fra 
seniorfodbold. Det er vores håb at nu da vores 3 senior hold igen er præget af egen avl, at vi om 3-5 år igen kan 
mønstre et stærkt Old Boys! 

For Veteran og Superveteran må man for det første takke de stabile træner/holdlederkræfter for de to hold, og 
selvom træning ikke er et kendt udtryk for de to hold…. Så spilles der til gengæld kampe året rundt. Igen i år en varm 
tak til Frank, Jacob, Morten og Jan for deres indsats at få disse to hold til at køre så stabilt. 

Steen Karlsson 

Afdelingsleder 

 
 

Piger/Kvinder 

 - en talentfuld og stabil pige/kvinde afdeling med ca. 190 spillere fra U7 til Kvindeserie ØST samt Old Girls. 

Afdelingen arbejder sammen mod at skabe stærkere pigeårgange med kritisk masse og udviklings muligheder for 

alle. Det betyder, at vi har besluttet at køre dobbeltårgange og 2016 har været året, hvor vi i foråret implementerede 

sammenlægninger til dobbeltårgange, for at sikre en stærk fødekæde og mindre sårbare årgange med matchning af 

alle spillere og niveauer.  

U7-U8 (09/10) 

Holdet startede op efter sommerferien 2016 under træner Marianne Bindslev og truppen er pt. på 21 tilmeldte 

piger. Claus Jenstrup er forældretræner og der er stor opbakning til holdet blandt forældre og der er allerede valgt 

en holdleder. 

Den første træning tager udgangspunkt i basale færdigheder som at sparke og stoppe bolden - samt motorisk 

træning (kolbøtter, hinke, koordination), der er fundamentet for at dygtiggøre sig teknisk.  

Pigerne har spillet deres første stævner og der bliver lagt vægt på fællesskab og at det skal være sjovt og udviklende 

for alle.  Holdet tilbyder prøvetræning til nye spillere der gerne vil prøve fodbold. 

U9-U10 (07/08) 

Vi har en god gruppe piger, som alle udvikler sig i positiv retning. Teknisk bliver de hele tiden bedre og nye øvelser 

kan introduceres. De spiller bedre kampe og flere træninger er rigtig gode. Hodan Wais trænede pigerne i 

forårssæsonen og de ældste piger rykkede op for at lave dobbeltårgange. 

Efterårssæsonen har budt på to ugentlig udendørstræninger, og med deltagelse af 15-25 piger. De fleste træninger 

var med deltagelse af DBU ungekonsulent som klubben har fået midler til at bruge som inspiration på de yngste 

årgange. DBU konsulenten har hjulpet med at tilrettelægge træningerne, og gav samtidig råd og vejledning til 

vores to ungetrænere, Benjamin og Frederik, og de deltagende forældre. DBU konsulenten har løbende haft kontakt 

til holdet og trænere gennem sæsonen, samt gennemført en indendørs futsal træning for pigerne med stor succes. 
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Det er første sæson pigerne træner udenfor hele året - en ugentlig træning på kunstbanerne og en ugentlig træning 

indendørs. Vi har ca 10-14 spillere udendørs og 16-20 spillere indendørs. Pigerne spiller U9 og U10 turneringer, og 

har haft mange gode oplevelser med disse mindre stævner. Vi planlægger flere i foråret og deltager desuden i 

Danmarks Bedste Fodbold Pige Trænings Lejr i april. 

Vi har haft "Tag en veninde med til træning" invitationer til nogle indendørs træninger. Det har medført en håndfuld 

nye spillere.   

Træningen varetages af forældretrænere Pernille Ramm og Mads Toft sammen med ungtrænere Benjamin og 

Frederik og får hjælp af en gruppe forældre, når der er brug for det.  

U11-U13 (04/05/06) 

I foråret blev de yngste årgange skilt ad i to trupper:. U12/13 og U11 blev lagt sammen og der var en lille opryknings 

fest for U11 pigerne, da de rykkede op. 

U11-13 har kørt godt i 2016 med ca. 25-30 piger til træning i sommerhalvåret og 18-20 piger her i vinterhalvåret. På 

det seneste har 3 af de bedste piger trænet med U14-15 én gang om ugen. Ligeledes deltager nogle af de bedste U10 

piger i vores kampe og lejlighedsvist til træning. 

Der har været to turneringshold tilmeldt i hhv. U12-B og U11-C, hvor begge hold klarer sig fint. 

Holdet deltog (sammen med to drengehold fra klubben) i Nørhalne Cup i Nordjylland, som er en 3-dages turnering 

med indlagt besøg i Fårup Sommerland, hvilket var en kæmpe succes. I 2017 deltager vi igen - denne gang med 2 

hold. 

Holdet har Martin Ebro som forældretræner og 2 ungtrænere Emily og Julie samt div. forældre som stand-ins. Der 

arbejdes hen mod en ordning med en 'rigtig' træner, da pigerne efterhånden har en alder og et niveau hvor dette vil 

være fordelagtigt. 

U15 (02/03) 

I forårssæsonen var U15 pigerne endt i en meget stærk pulje. Det blev til mange meget lige kampe, selvom 

pointhøsten desværre ikke stod helt mål med spillet. Til efterårssæsonen lavede DBU om på årgangsinddelingen for 

piger, hvilket betød at U15 for piger blev en bredderække. Alligevel blev pigerne fint matchet og de endte på en 

meget flot 2.plads – kun overgået af ærkerivalerne fra Frederikssund.  

Pigerne blev indtil efterårsferien trænet af Jennie Augsburg og Jennie og pigerne har opnået utroligt mange fine 

resultater hen over årene. Et af de seneste flotte resultater var indstilling af 4 spillere til U14 talent øst 

samling/prøvetræning med talent truppen. 1 spiller er flot gået videre til U14 Øst talent truppen og bliver matchet 

de bedste spillere i regionen. Stor tak til Jennie for det flotte arbejde med udvikling af holdet fra pige til 

ungdomsspillere på alle niveauer. 

Fra efterårsferien overtog Søren Vagn Andersen holdet og der blev skruet op for træningsmængde og -intensitet. 

Hjælpetræner er Rasmus Jensen. Pigerne træner nu 3 gange 2 timer pr. uge og i den sidste træningskamp inden jul 

viste pigerne at den ekstra træning har båret frugt, da de vandt sikkert 2-0 ude over Frederikssund. U15 pigerne har 
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også indledt et godt samarbejde med U14 drengene, som de flere gange har spillet træningskamp mod, ligesom 3 af 

pigerne nu fast træner med U14 drenge 1 om onsdagen. 

 U15 pige truppen består af næsten 30 piger, så de har også deltaget i turneringen med et 8-mands hold, hvor det 

især har været tanken at de piger, der ikke har spillet fodbold så længe, skulle få spilletid. Det har imidlertid været 

svært, for pigerne har været oppe mod mange mindre klubbers 1.hold, og derfor har den ofte stået på store klø. 

Men heldigvis er det ikke gået ud over pigernes gode humør og gå-på mod. 

  
U21/16 - Kvinde senior 2 

Skjold Birkerøds kvinde senior-bobler-hold, U21 pigerne, startede 2016 med at vinde Sjællandsmesterskabet i Futsal 

i B-rækken. En flot præstation i betragtning af at de faktisk slet ikke havde trænet Futsal henover vinteren. I 

forårsturneringen sluttede U21 pigerne på en 5. plads i Kvindeserie 1 og indfriede dermed lige akkurat 

forårssæsonens mål om at slutte i den bedste halvdel af rækken og forblive endnu en sæson i Kvindeserie 1. 

Efterårssæsonen var præget af det var svært at stille hold – dels fordi nogle af pigerne flyttede fra byen, dels fordi 

afslutningen på Gymnasiet for mange betød mindre tid til fodbolden. Det var derfor kun med nød og næppe at 

pigerne sluttede over nedrykningsstregen til Kvindeserie 2.  I løbet af 2016 fik U21 pigerne tilgang af 2 spillere fra FC 

Holte samt en enkelt fra Birkerød Gymnasiums kostskole, Samtidig var det en stor glæde at se hele 4 spillere tage 

springet fra U21 til Kvinde senior 1 i løbet af 2016. 

I andet halvår kom både U21 og U16 pigerne i den situation at det begyndte at blive vanskeligt at stille hold. Begge 

hold har mange dygtige spillere, men det har knebet med at kunne stille hold til kampe pga. konkurrence fra mange 

andre aktiviteter og skole. Det blev derfor besluttet at slå de to hold sammen. Efterårssæsonen er blevet brugt til at 

spille de to hold sammen og komme ind på hinanden som nyt hold. Holdet ser nu frem til en forårssæson, hvor målet 

er at skabe et velfungerende hold og hold-ånd på trods af aldersspredning. Der arbejdes på at få en større kvalitet og 

flere spillere til træningen for kvinde senior 2 med henblik på at skabe en stor bred trup for kvinder/ungdom og et 

fortsat tæt samarbejde med 1. holdet for de bedste spillere. 

Stor tak til Zander, som stoppede som træner for U16 og Søren som træner for U21 i efteråret 2016. Holdets 

trænere er Deniz Alp, som også er assistent træner på kvinde senior 1, Tobias Bak Skov og Bjarne Bech.  

ELITE – Kvinde senior 1 

Kvinde elite måtte desværre en tur ned fra 1. division til Kvindeserien. Alt blev afgjort i sidste runde, da kvinderne 

”kun” fik uafgjort i sidste kamp og de andre kampe ikke gik til Birkerøds fordel. Ydermere sagde træner Brian 

Clemmensen op, så det var en meget trist nedrykning og der var al mulig grund til bekymring. En stor tak til Brian og 

Claus for deres indsats for holdet og klubben.  

Kvinderne kiggede hinanden i øjnene, rykkede sammen og blev enige om ”at snøre støvlerne og tage handsken op” 

fast besluttet på at fortsætte kampen tilbage til 1. Division.  Ibrahim El-Faour trådte til som ny cheftræner. Der gik 

ikke lang tid før stemningen var vendt og hele truppen forblev – flot sammenhold!  

Holdet har under Ibrahim allerede opnået stor sportslig succes. Alle 11 kampe blev vundet og sæsonen afsluttet med 

maksimum point og en målscorer på +40, som vinder af rækken. Ibrahims motto er: Kan du lede 20 kvinder på én 

gang- så kan man lede hvad som helst! Holdets mål har været at optimere spillernes scorings rater fra 1. div. og det 
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er lykkes til topkarakter med offensivt spil og længere boldbesiddelse på modstanderens banehalvdel. Holdet 

arbejder med temaet offensiv, 1. berøring, hurtige beslutninger samt at tænke kreativt. 

Klubbens forventning til Ibrahim og holdet var at genskabe humør og nyt ”DNA” på holdet. Det er lykkedes, hvilket 

udviklingen på holdet og hos den enkelte spiller, daglige trænings kvalitet, motivation og kampe afspejler.   

Kvinderne har brugt Futsal som et godt redskab/værktøj til at optimere teknik i vintersæsonen.  Målet i Futsal blev 

hurtigt en kvalificering til final 4 i Ringkøbing og nu skal der spilles om medaljer 12. marts. I vintersæsonen har holdet 

konsekvent valgt at spille træningskampen mod hold der rangerer højere end Birkerød, for at forberede sig på at 

tænke hurtigere og det mere direkte spil. 

Holdets mål for kommende sæson er oprykning til 1.div. og der arbejdes ihærdigt på at finde en ny dedikeret 

sponsor for holdet der brænder for Birkerøds Elite Kvinder og har en interesse i at støtte og følge holdet. 
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