
  

Januar nyhedsbrev 

 

Hej alle trænere og holdledere i SFC drengeungdom 

Vi sender nyhedsbrev til jer alle ca. 4 gange om året. Det er lidt blandet information fra SFC omkring 

både den praktiske og sportslige del. Vi er mange mennesker involveret i SFC og derfor er det vigtigt 

med kommunikation imellem os. VI vil også gerne opfordre hver årgang til lave nogle historier til 

nyhedsbrevet, så vi får delt information imellem os og får fokus på det vigtigste for os alle sammen 

– nemlig medlemstallet i SFC.  

Godt nytår til alle – så er 2022 i gang!!  

Ja – så blev 2022. Vi kæmper stadig videre med en epidemi som sætter dagsorden for en del af de 

aktiviteter som vi gerne vil foretage os i klubregi. Dog ser vi fremskridt og vi står i en bedre 

situation end sidste januar. Vi kan spille indendørs om end der er færre stævner. Vi kan træne 

udendørs forholdsvis frit – så længe vi – er påpasselige og overholder spillereglerne. Men vi 

kommer ikke udenom at vi i Danmark lige nu har mange smittede og det forstyrrer selvfølgelig 

vores fodboldhverdag. Vi vil igen gerne rose alle trænere og ledere for at have tacklet det hele 

godt – og fundet en vej som gavner drengene på banen – og det er det vigtigste.  

Vi har haft et spændende efterår med mange gode og spændende sportslige resultater. Som I ved 

– så fik Solrød FC for første gang en placering i Danmarksserien. Det har resulteret i en øget 

interesse for senior fodbolden i Solrød. Da vores senior damer jo allerede sidste år nåede op i 1 

division – ja så har hver anden lørdag været ganske godt besøgt på stadionbanen. Flere gange 

har over 500 tilskuere været forbi og støttet vores seniorhold. Det er sådan noget som binder en 

klub sammen – så kære træner/leder – bliv ved med at sende jeres hold op på stadionbanen om 

lørdagen og deltag i vores hjemmekampe. Herre senior har brug for støtte og point de kommende 

5 måneder – kom så Solrød FC!!  

Vores ungdomshold har også klaret det godt. Vi har spillet med U10-U12 i SU (højeste række) 

hvor der har været en overvægt af positive resultater.  Vores U13 liga har kvalificeret sig til LIGA 

2 i foråret og er i gang med at lære 11 mands bold. Stærkt at hold 2 på denne årgang også er i 

gang med 11 mands bold. Vores U14 fik en flot 3 plads i mesterrækken. Godt gået. Også her er 

hold 2 godt med på denne årgang. Endelig var det stærkt at vi fik etableret et U17-U19 miljø. Her 

vandt U19-1 deres række – som var et mix af spillere fra hhv. U17 og U19 

SFC fredage  

Vi kommer igen til at tilbyde talent/specifik træning til U12-U13 miljøet om fredagen i marts og april 

måned.  Vi vil igen forsøge at tilknytte 2-3 specifikke trænere som sikrer nogle gode og 

inspirerende fredags træningspas. Der er plads til ca. 20 drenge til dette tiltag. Skriv til 

sfcungdom@gmail.com for at høre mere om dette. 
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Fodboldskoler i Solrød FC 

Vi regner med igen at arrangere fodboldskoler i Solrød i 2022. Her er et par datoer som skal noteres:  

I uge 31 Her tilbyder vi sommerfodboldskole i 5 dage. Hele vores kunstbane anlæg vil blive 

fyldt med ca. 100-120 unge fodbolddrenge og piger. Tilmelding vil blive åbnet i februar 

måned.  

27-28 Maj Igen i år tilbyder vi mikro fodboldskole for de yngste fodboldspillere fra årgang for 

årgang 2014-2017. Det er fredag og lørdag i Kr. Himmelfartsferien. Der deltager man 

sammen med mor el. far eller et anden familiemedlem. Der er plads til 25 deltagere på 

skolen. Tilmelding åbner 1 feb. – men man kan allerede nu forhåndstilmelde sig på 

sfcungdom@gmail.com  

DBU Uddannelse for trænere 

Vi tilbyder flg. kurser i april – tilmelding her: https://bit.ly/3vUMErL 

C2 U5-U9  23/4 & 24/4  

Kan man ikke tage C2 på disse datoer – er der også mulighed for at tage kurset i Brøndby hhv. 5/3 

og 19/3 

Mere inspiration til trænere i ungdomsafdelingen 

Brøndby IF inviterer til et MasterClass Spot kursus torsdag 3 februar. Hør om vigtigheden af 

vores grundmotoriske sanser som synet, balancen samt ledstillingssansen, og hvad vi kan gøre for 

at forbedre disse og udvikle os som fodboldspillere. Afholdes med foredragsholder i sports 

performance og sundhed, Jacob Fabricius Hacke.  

Husk – at vi ønsker at alle vores ungdomstrænere skal have et DBU trænerkursus og tilbyder 

disse 2 gange om året således der er mulighed for at vælge. På nuværende tidspunkt har 90% af 

alle trænere gennemgået C1 som er minimumkravet. Kurserne er selvfølgelig gratis hvis man er 

aktiv i Solrød FC 

Træner opdatering og sportsligt niveau på plads for foråret 2022 

Vi er ved at være klar med forårsprogrammet. Alle ungdomshold spillere videre i ’vinterbold’ 

turneringer eller stævnerne indendørs og udendørs.  Vi spiller med masser af hold i vores Børne 

årgange fra U6 til U10. Målet er at 75% af alle aktive er med ude og spille DBU stævner mm. 

Vores U10-U12 årgange spiller med i SU rækkerne som står for spillerudvikling og er det højeste 

niveau på Sjælland. Vores U13 drenge er igen kommet med i LIGA 2 som er Sjællands 

næsthøjeste niveau. U14, U15 og U17 spiller med i mesterrækken på Sjælland og har gode brede 

trupper hvilket er vigtigt for at kunne tilbyde et godt og sundt træningsmiljø.  
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Cheftrænerne på de enkelte årgange i drenge ungdom fra og med januar er flg.: 

U13 Niclas Christensen   (Morten Kronborg) 

U14 Tobias Ibsen   (Per Sørensen) 

U15 Timo Lind   (Nicky Vergo) 

U17 Michel Mønsted  (Ercan Sorucu) 

U19 Ny træner på vej  

Vi ønsker dem alle held og lykke med en spændende opstart i 2022. Og så siger vi tusind tak til 

alle involverede i den forgangne eftersæson som vi afsluttede i december 

Vi er i alt ca. 65 trænere/holdledere og frivillige i drenge ungdom og vi har cirka 600 drenge 

tilmeldt.  Vi tilpasser hele tiden i vores trænertrup. Kender du nogen som gerne vil hjælpe til – så 

send endelig en mail til sfcungdom@gmail.com. Jo flere vi er – jo sjovere og bedre træning kan vi 

levere.  

Den endelige træningsplan mht. tider, dage og underlag for foråret er ved at være klar og sendes 

ud i starten af februar måned. Vi har et godt fundament for at levere et godt træningsmiljø i 

Solrød og vi gør hele tiden en indsats for at placere træningstider, så de passer ind i miljøerne 

således man føler sig som en del af en klub og ikke kun en del af en årgang.  

Ny akademi sæson starter tirsdag 5 april 

Solrød Børneakademi starter deres 8 sæson. Der er 44 engagererede drenge som er tilmeldt og 

klar til at prøve deres kræfter af med nye tekniske øvelser i foråret. Der 6 ledige pladser – så man 

kan stadig nå at tilmelde sig hvis man spiller på årgang U8-U12 

Ny udvikling i vores samarbejde med Brøndby IF – opstartsmøde 10 marts 2022 

Som mange af jer ved, så har Solrød FC samarbejdet med Brøndby IF i vores ungdomsarbejde de 

sidste 5 år i drengeafdelingen. Solrød er meget tilfredse med samarbejdet, og vi har nu fået 

muligheden for at få en Brøndby klubrådgiver tilknyttet i 7 måneder. Det betyder, at alle 

trænerteams fra u6 til u12 vil blive superviseret i perioden, hvilket er en fantastisk mulighed for at 

dygtiggøre sig og blive inspireret som træner. Derudover får klubben analyseret vores måde at 

træne på i børneafdelingen, samt en anbefaling til hvordan vi kan organisere vores træning og 

udvikling i fremtiden. BIF-rådgiveren Christian Sørensen, som er fuldtidsansat i BIF med ansvar for 

Brøndby MasterClass og samarbejdsklubberne, vil være tilknyttet Solrød FC fra marts 2022 og 

frem til september 2022. Han vil være i kontakt med alle trænere fra U6 til U12 årgangene. Jens 

Åkerlund Kjærbye, som er træner på vores U7 årgang, vil påtage sig ansvaret og være 

koordinerende ansvarlig for denne udvikling i Solrød FC i samarbejde med Christian - og vil være 

kontaktperson i forbindelse med dette samarbejde. Jens er uddannet med C- og B-licens og er 

tidligere DBU-instruktør. Jens vil sammen med Christian Sørensen udgøre makkerparret som, 

sammen med alle jer trænere, skal bidrage til udviklingen i klubben. 

Der vil blive kaldt til et opstartsmøde 10 marts kl 1800 i klubhuset, hvor alle trænere i U6-U12 vil 

blive briefet om samarbejdet og projektet. Det er vigtigt at alle årgange er repræsenteret. Jens vil 

sende mere information i ugen op til mødet.  
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’Vagtskifte’ i ungdomsafdelingen i Solrød FC 

Vi får tilknyttet lidt flere ressourcer til vores sportslige sektor. Vores klub er vokset med 50% de 

sidste 4 år og der er behov for flere ’hænder’ til at varetage opgaverne. Det er derfor glædeligt, at 

vi kan oplyse om, at vi får tilknyttet ny sportschef for området der dækker U13 til Herre 

Senior. Vi har et behov for at få coachet vores mange cheftrænere samt få et bindeled til vores 

seniorafdeling hvor Ole Pedersen pt er cheftræner på Danmarksserien. Adolfo Vidal (Doller) som 

har en lang fortid i Albertslund vil starte sit virke i Solrød i januar måned og arbejde med dette 

område.  Byd ham velkommen. Endelig, er det også glædeligt, at Jens Kjærbye vil hjælpe til med 

udviklingen for U6-U12, hvor han vil være koordinator og bindeled til Brøndby rådgiveren i 2022. 

Det betyder også, at undertegnede efter 11 år vil trække mig lidt i baggrunden. Jeg har haft 

glæden af først at være træner i 7 år og efterfølgende været med som ungdomsformand i 4,5 år.  

Det har været en sand fornøjelse. Nu skal nye kræfter tage fat. Jeg vil dog stadig opholde mig en 

del som ’support træner’ på nogle forskellige årgange, og vil i foråret overlevere diverse opgaver 

når bestyrelsen har ’køreplanen’ klar.   

I ønskes alle en rigtig god forårssæson !   

Spørgsmål – send mail til sfcungdom@gmail.com   

 

Hls Gorm / ungdomsformand drenge / SFC 
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