
 
Februar 2022 

Nyt fra bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen har siden september 2021 arbejdet med struktur, organisation og roller i Solrød FC.  
Dette arbejde er en løbende proces, og nogle af emnerne er som følger: 
 

• Ledelse 
• Roller og ansvar 
• Administration 
• Kommunikation og information 
• Mere sportslig fokus og sparring 

 
Solrød FC er en af de største breddeklubber på Sjælland med næsten 1.000 medlemmer og ca. 170 trænere/ledere og 
hjælpere. Vi leverer fodboldoplevelser for piger og drenge helt fra Micro til Grand Old Masters. 
 
Bestyrelsen har bl.a. etableret fire nye stillingsområder: 
 

• Sportschef for drenge U4 - U13  
• Sportschef for drenge U14 – Herresenior 
• Børneformand for drenge og piger U4 – U11 
• Ungdomsformand for drenge U12-U19 (nyt område) 

 
Opgaverne for Sportschefer vil blandt andet omfatte: 
 

• Sparring med formænd, trænere og ledere 
• Udarbejdelse af sportslig vision og sikre implementering. 
• Afholdelse af workshops 
• Fysisk fremmøde på træningsbanen og til kampe 
• Dialog med samarbejdspartnere 
• Intern spillerudvikling 

 
Opgaverne for børne-/ungdomsformænd er primært at sikre, at hver afdeling/årgang hænger sammen organisatorisk 
med det rette antal trænere og ledere samt at sikre at klubbens politikker og målsætninger når ud til alle. 
 
Vi kan med glæde meddele, at Adolfo ”Dolle” Rodriguez allerede har besat sportschefstillingen fra U14 – Herresenior pr. 
15. januar 2022. Dolle kommer fra Albertslund og har lang spiller- og trænerkarriere samt en DBU A-Licens med sig i 
bagagen. Byd ham velkommen på banen. 
 
Sportschef for drenge U4 – U13 er foreløbig dækket via vores BIF Masterclass samarbejde, hvor der stilles en 
klubrådgiver til rådighed i 7 måneder. 
 

• Vi søger kandidater til Sportschef U4-U13 stillingen, når BIF Masterclass rådgivningsperioden er slut (gerne før). 
• Vi søger Børneformand for drenge og piger U4 – U11 med øjeblikkelig virkning - opslag vedhæftet. 
• Vi søger Ungdomsformand for drenge U12-U19 hurtigst muligt. Gorm dækker stadig både børne-

/ungdomsformands posterne, men ønsker til sommer at trappe ned. 
 
Er du interesseret i de åbne stillinger, er du velkommen til at kontakte Nikolaj Schwartz på mail 
sfcbestyrelse@gmail.com. Vi afholder samtaler løbende, så send din ansøgning og dit CV allerede i dag eller hurtigst 
muligt. 
 
Bestyrelsen inviterer snarest til informationsmøde i klubhuset. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen Solrød FC 


