
 
Februar 2022 

 

Nyt fra bestyrelsen      

Så er vi kommet ind i 2023 og alle hold er i gang igen. De fleste hold er startet op på kunsten, mens der 
stadig er nogle der spiller indendørs. 

Vi vil gerne byde velkommen til nye trænere og ledere, der er kommet til siden sidste nyhedsbrev. 

Vi har nogle dygtige og engagere trænere/ledere, men med det store antal, vi har i klubben, hænder det, at 
nogen stopper, selvom størstedelen af jer er utrolig stabile og loyale. Vi kan altid bruge flere frivillige i 
klubben, så kender i nogen, der virker interesseret og engageret, må I gerne tage fat på dem eller give 
bestyrelsen et hint.  

Vi er ved at lave finkorrektur på vores velkomstfolder til nye medlemmer, som ud over at blive lagt på 
hjemmesiden også vil blive sendt ud til alle nye medlemmer, når de melder sig ind.  

Britta Langelund  

Æresmedlem Britta Langelund er stille sovet ind torsdag den 2. februar efter kort tids sygdomsforløb. 

Britta har været med i klubben i over 30 år. Hun startede i klubben da hendes drenge var små og forsatte i 
klubben selvom de var stoppet til fodbold.  

De fleste yngre trænere/ledere i klubben kender Britta for hendes planlægning af kampbaner både 
planlægning og flytning. Hun har styret vores medlemskartotek i mange år, haft mange lederfunktioner og 
gav altid en hjælpende hånd med, når der er var brug for det.  

Med Brittas mangeårige erfaring kunne man være sikker på altid at få svar på et spørgsmål eller også vidste 
hun, hvem man skulle spørge.  

Glad, humoristisk, hjælpsom, ærlig og empatisk er nogle af de ting, vi vil huske Britta for. Hun vil blive 
savnet.  

Vores tanker går til Leif, børn og børnebørn.  

Æret være hendes minde. 

CUP 

Vi måtte desværre aflyse vores årlige cup, da Stævner.dk ikke kunne komme til at fungere optimalt. Vi 
håber på at have fundet en løsning til næste år.  

Nyt klublokale 

Så blev vores gamle klubhus flyttet. Det var vemodigt, men vi ser frem til et nyt klubhus i 2024. 

SFC holder til i SIC ved den nordlige p-plads i starten af SIC – kig efter skiltet i vinduerne. 

Kig forbi. Der er bemanding hver mandag og torsdag fra 17:00-18.30 på kontoret og materialelageret. 

Selve det store klublokale (nr. 5) er til vores rådighed i tidsrummet 16:30-23:00 i hverdagene og i 
dagtimerne i weekender. Klublokalet og andre lokaler i SIC skal til specifikke møder, præsentationer etc. 
bookes via Mikkel sfcformand@gmail.com. Det kan dog forekomme, at andre foreninger har booket 
Klublokalet, men det er sjældent man ikke bare kan sætte sig og holde ad-hoc møder – tjek kalender på 
SFC-hjemmesiden. 



 
 

HUSK AT DET ER VIGTIGT AT I BRUGER DET. Der er en stor Tv-skærm og et Chrome-cast så i kan gå på tv-
online. 

Jeres nøglebrikker skal om-kodes, så I kan få adgang til Klublokalet og yderdøren ud til parkeringspladsen 
(den ind til gangen). Kontakt personalet i Solrød Idrætscenter for at få gjort dette. Hvis I mangler nøglebrik 
så kontakt Mikkel på sfcformand@gmail.com    

Bolde 

Som I sandsynligvis har mærket, har vi holdt tilbage med udlevering af bolde på det seneste. Dette skyldes, 
at vores forbrug af bolde i 2022 simpelthen oversteg alt, hvad vi har set de seneste mange år. I må bedes 
sikre, at I har de samme bolde og antal med ind som I havde med ud på banerne. Vi vil fortsat her i foråret 
holde tilbage med udleveringen af bolde, medmindre der gives god grund til at man har mistet en eller to 
bolde eller fremviser ødelagte bolde.  Det koster klubben rigtig mange penge, at dette ikke bliver gjort – Pas 
nu på dem I har. Vi vil til efterårs sæsonen indføre et registreringssystem for bolde og materialer, men 
mere herom når dette nærmer sig. 

Materialer opbevaring. 

Der er forsat udfordringer med materialerummet/-området på kunsten. Sørg nu for at stille alt, hvad i brugt 
derfra retur på en pæn måde – vi kan ikke ansætte en, der skal gå og rydde op der hver dag. Det er jeres 
ansvar som træner/leder at dette bliver gjort. 

Vi henstiller igen til, at O bruger jeres skabe i boldrummet i kælderen. Net (med bolde) flyder ofte i gangen 
(så kan de forsvinde). Det er en god ide, at I får ryddet op i skabene, overskydende materialer kan gives ind 
på kontoret i klublokalet, så finder vi ud af hvor de skal hen. 

Tjek også lige garagen, skuret derhjemme eller bilens bagagerum. Måske I ikke skulle have glemt et boldnet 
eller en stak kegler der. 

Ja en lille opsang her til sidst, men vores omkostninger til materialer er rigtig store og vi kan ikke helt forstå 
hvor disse bliver af, for der er blevet købt mere ind end normalt slidtage kan gøre. 

Med ønsket om en god forårssæson til alle. 

Med sportslig hilsen 

Bestyrelsen for Solrød FC 

 

 


