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Nyt fra bestyrelsen. 
 

Bestyrelsen fortsætter arbejdet omkring organisationen, og det er med største fornøjelse at vi nu kan 
offentliggøre flere besatte poster for den fortsatte udvikling og drift af Solrød FC.  
 
Nye besatte poster i klubben omkring organisationsplanen er: 
Børneudviklingstræner: Tobias Skov Ibsen 
BIF-Koordinator: Jens Åkerlund Kjærby 
 
Tobias har i en tidlig alder allerede et imponerende træner- og uddannelses CV. Tobias har senest været 
træner for SFC U14, som pr. 1-8-22 vil blive overtaget af Cheftræner Hikmet Kavalci. Tobias vil fremover 
have sin gang i klubben på træningsbanen, med fokus på supervision af vores trænere for årgang U4-U13. 
Tag godt imod ham. 
 
Jens har udover UEFA B-licens også, stor erfaring som underviser og instruktør med sig i rygsækken. Jens 
har siden primo 2022 haft en glimrende dialog med BIF Masterclass – og netop den dialog mener 
bestyrelsen i samråd med Jens at vi kan drage kæmpe nytte af med henblik på det videre forløb og 
implementering. 
  
Trænerkabalen 
Ved sommerskiftet med oprykning til ny U betegnelse og ny helårs sæsonstart i seniorafdelingen er det helt 
naturligt, at der rykkes rundt på trænere og ledere. Dette betyder, at vi kigger hele vores 
trænerorganisation igennem, således alle udvikles og finder deres rette plads i klubben. Det er en rigtig 
svær opgave og tager mange resurser og tid, men vi er næsten i mål med kabalen til her efter 
sommerferien. 
 
Der er bl.a. ansat ny HS1 træner Thomas Axel Madsen og ny målmandstræner Kasper Olsson. 
Thomas er 44 år og ankommer med en A-licens og har senest været cheftræner for U19 Elite i Roskilde. Vi 
er endnu engang meget stolte over at kunne tiltrække så stærk en profil til projektet omkring 
Sjællandsserieholdet. 
Kasper er 35 år har de seneste 2 år været målmandstræner i AIF og medbringer også erfaring med som 
spiller da han har spillet et utal af kampe på SS og DS-niveau. 
 
Teamet omkring Sjællands Serie holdet er stort set på plads, men vi er i processen at få de sidste personer 
implementeret og der sker meget snart. 
 
På 1KS divisionsholdet er der også sket nyt. Michael Højlund er ansat som assistenttræner. Han afløser 
Henrik Petersen som for en periode har været stand-in på posten. 
Michael er 44 år og har senest været træner i BSF for deres U18 pigerne i DM-rækken og har eller trænet 
en masse ungdomsdrenge hold. 
 
U19 har igen fået en fast trænerstab som består af de gamle kendinge Kenneth Wurtz Jensen og Jesper 
Abildgaard Skude som vi er meget glade for at have tilbage I trænertøjet. 



 

 
Vi er stadig på jagt efter den rigtige Cheftræner til vores U13 drenge, men det skal nok lykkedes. 
Alle andre overordnede positioner i børne- og ungdomsafdelinger er på plads til opstart i uge 32 eller 
tidligere. 
Vi har hårdt brug for nogle ungdomstræner der gerne vil tjene lidt ekstra ved at hjælpe til på de enkelte 
hold.  
Vi har også hårdt brug for hjælp fra forældre da nogle af vores 2. og 3. hold lider under mangel på hjælp 
omkring trænerrollen m.v. Disse pladser er desværre umulige at få besat af eksterne trænere. 
Kontakt Nicky 29 99 69 01 (Ungdomsformand U12-U19) eller Martin 29 71 00 79 (Børneformand U4-U11) 
hvis I kan bidrage med hjælp omkring disse ting. 
 
Fodboldskolen løber som den plejer af stablen i uge 31. Har du lyst, kom gerne ned på banerne og nyd alle 
de fodboldglade børn. 
 
Klubhus 
I fortsættelse af vores tidligere skriv omkring nyt klubhus, kan vi orientere om, at Byrådet - med et meget 
stort flertal - stemte forslaget videre omkring padel center og nyt klubhus. Det vil sige, at det nu skal 
udvalgsbehandles og sendes i høring. Vi er utrolig glade for den politiske opbakning, der indtil videre har 
været omkring denne sag, og håber på en hurtig behandling. 
 
Velkomstfolder 
Vi er ved at lægge sidst hånd på en velkomstfolder både til nye medlemmer men også til nye trænere. Disse 
håber vi er klar til den nye sæsonopstart i august.  
 
”Solrød FC en Breddeklub med Plads til Talenter” 
 
Vi ønsker jer alle en god sommer 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Solrød FC. 
 


