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Formandens beretning 2021 

 

Året 2021 blev indledt med endnu en Corona-nedlukning af fodbolden. Det betød 

ligeledes aflysning af alle sociale arrangementer, heriblandt Fløng-Hedehusene 

Idræts nytårskur. I stedet inviterede vi i fodboldafdelingen klubbens trænere, ledere 

og udvalgsmedlemmer til virtuel nytårskur via Teams, i et forsøg på alligevel at 

påskønne indsatsen i det forgange år. 

 

I slutningen af februar kom vi så småt i gang med fodbolden igen. 

Coronarestriktionerne lagde stadig låg på mulighederne for forsamlinger og sociale 

arrangementer, men trods alt kunne bolden rulle igen. Der er igen i 2021 brugt 

mange ressourcer på corona-håndtering og planlægning fra alle sider. Der skal i den 

forbindelse lyde en stor tak - og ros - til trænere, holdledere, spillere og forældre 

som har medvirket til at vi ikke på nogle hold, har oplevet decideret smitteudbrud.  

I takt med at vi nærmede os sommeren, blev der åbnet mere og mere op for 

tilstedeværelse af tilskuere og det var skønt at mærke energien omkring banerne 

summe på ny. 

 

(Sponsor) 

Vores sponsorudvalg bestående af Simon Cuber, Peder Helt, Christian Fugmann og 

Mathias Vad Pedersen, fortsatte det store arbejde med at tiltrække nye sponsorer til 

klubben. Det har betydet i at vi har kunnet byde en lang række lokale virksomheder 

velkommen i løbet af året. Der skal lyde en stor tak for støtten til følgende 

nytilkomne sponsorer:  

• Dansk Miljø Analyse 



• Jetcon 

• Nimtag 

• WR Damp 

• Roskilde Kloakrenovering 

• Draupnir Investment Advisors 

• Fløng Forsamlingshus 

• Heidelbach Fysioterapi 

• Statsautoriseret Fodterapeut Dorte Amstrup 

• Niva Autoteknik  

• Niva Byg og Montage 

• Tømrer/Snedkerfirma Mathias Winther ApS 

• Claus Haveservice 

• BAUHAUS, Danmark 

• DSV 

En anden instans der har bidraget godt til holdkasserne i løbet af 2021 er Høje-

Taastrup Fjernvarme. Der er blevet uddelt flere hundrede flyers af klubbens 

medlemmer, hvilket fjernvarmen har betalt holdene godt for. Vi takker for at have 

fået denne ekstra mulighed, for at tjene penge til holdkasserne.  

En stor tak skal ligeledes lyde til klubbens hovedsponsor home Hedehusene, som vi 

indgik en 5-årig hovedsponsoraftale med i 2020. I løbet af 2021 blev aftalen udvidet, 

således at banerne her på Stenbuen i daglig tale kaldes home Idrætspark, i 

forbindelse med Fløng-Hedehusene Fodbolds aktiviteter på banerne. Vi er utroligt 

glade for det bidrag home Hedehusene leverer til fodboldklubben og vi ser frem til 

et endnu stærkere og tættere samarbejde de kommende år.   

 



Husk at hvis I, eller nogen I kender, står overfor at skulle sælge sin bolig, så vil et salg 

gennem home Hedehusene udløse et yderligere sponsorat til klubben på 5.000 kr. 

pr. salg. Pengene fordeles lige mellem holdet der er tilknytning til og klubkassen. 

Medbring home-flyeren ved første møde med home.  

 

En overordnet og kæmpe tak skal ligeledes lyde til alle klubben øvrige sponsorer. 

Tak for jeres bidrag til at skabe gode fodboldoplevelser i Fløng-Hedehusene Fodbold 

hver eneste dag. 

 

(Event) 

Jo tættere vi kom på sommeren, des flere arrangementer kunne vi begynde at 

afholde uden nævneværdige restriktioner. For første gang i mange år blev der i 

løbet af sommerferien, afholdt hele to Fodboldskoler i klubben. I uge 26 afviklede vi 

traditionen tro DBU’s Fodboldskole. Her deltog 105 fodboldglade drenge og piger og 

ugen blev indledt med fejring af et 10 års jubilæum. Det var nemlig 10. år i træk at 

Per Larsen stod i spidsen for Fodboldskolen som skoleleder. Der skal endnu en gang 

lyde en stor tak til Per for hans store og loyale arbejde med Fodboldskolen. 

 

I uge 31 deltog 32 drenge og piger på klubbens første udgave af Pro Fodboldskolen. 

En bedrift vi håber at kunne gentage til sommer, men pt. ser det desværre ikke 

lovende ud, grundet for få tilmeldte.  

 

14. august holdt vi for første gang i mange år Hjemmekampsdag i home Idrætspark. 

Vores samarbejdspartner Brøndby Masterclass, samt klubbens mange frivillige, 

bidrog til nogle fantastiske rammer som tiltrak historisk mange mennesker til 

anlægget. Vi vurderer at et sted mellem 1000 og 1500 mennesker besøgte home 



Idrætspark denne dag. Der var proppet med biler hele vejen fra Brandhøjgårdsvej til 

Nærheden Brugs og jeg blev personligt kontaktet flere steder fra, med spørgsmål 

om hvad der dog foregik på anlægget. Vi har fået ekstremt mange positive 

tilkendegivelser på arrangementet, og selvom der naturligvis altid er knapper der 

kan skrues på, kan vi vidst godt tillade os at kalde arrangementet for en kæmpe 

succes. Derfor glæder vi os også meget til at kunne invitere til Hjemmekampsdag 7. 

maj i Fløng og igen til august i home Idrætspark. Stor tak til alle der deltog og bidrog 

på dagen. 

 

Søndag 26. oktober var vi inviteret til Samarbejdsklubdag af Brøndby Masterclass. 

En stor dag for klubbens børne- og ungdomsmedlemmer hvor vi, sammen med de 

øvrige samarbejdsklubber, fik lov til at løbe rundt om banen i pausen af 

Superligakampen mellem Brøndby og AaB.  

 

I efterårsferien var U16 til Verona Cup i Italien. De var gode til at sende billeder hjem 

til os og det var tydeligt at se at de havde en fantastisk tur, som helt sikkert har 

styrket det sociale på holdet yderligere. Vi er overbeviste om at en tur som denne 

har stor indflydelse på det fortsat høje medlemstal i en eller kritisk årgang. Stor tak 

til trænere og forældre der deltog på turen og gav drengene denne oplevelse.  

 

 

Vi ønsker at gøre meget mere i forhold til sociale arrangementer i Fløng-

Hedehusene Fodbold og det er også noget der efterspørges i vores 

medlemstilfredshedsundersøgelser. Desværre oplever vi ikke den store velvilje 

blandt vores medlemmers forældre til at bidrage til, at løfte de mange frivillige 

opgaver der er forbundet med dette. Specielt i Cafeteriet står det rigtig kritisk til 



med frivillige kræfter. Formår vi ikke i fællesskab at tiltrække flere der kan levere én 

vagt af max 4 timer én gang om måneden i Cafeteriet, ser vi desværre ikke anden 

udvej end at lukke cafeteriet permanent.  

 

Ovenstående tendens har også gjort at vi i løbet af 2021 har kigget ind i hvordan 

klubben bør organiseres og drives fremadrettet. Vi har over de seneste 2 år oplevet 

en medlemsfremgang på 66% og med en stadig udvidelse af Nærheden og generel 

øget interesse for fodbolden i 2640-området, er vi nødt til at gå anderledes til værks 

end hidtil, hvis vi skal kunne håndtere den fortsatte medlemstilgang og leve op til 

medlemmernes ønsker for fremtiden. Derfor vil vi indenfor de kommende måneder 

ansætte to medarbejdere på hver 8 timer om ugen. Det vil naturligvis have 

indflydelse på klubbens økonomi at vi for første gang i klubbens historie, vil ansætte 

medarbejdere til at støtte op om de mange frivillige trænere, ledere, bestyrelses- og 

udvalgsmedlemmer. Men vi ser det som en nødvendighed at tilføre flere ressourcer 

til at drifte og udvikle klubben. Heldigvis har vi en særdeles sund økonomi i klubben 

og det er også vores forventning at de to ansatte med deres arbejde for klubben, vil 

kunne bidrage til sin egen løn. Bl.a. via flere indtægtsgivende arrangementer, øgede 

sponsorindtægter, fundraising og deslige. De to stillinger vil i løbet af april blive slået 

op på klubbens facebook og hjemmeside. 

 

(Sportsligt) 

På den sportslige front oplever vi stor udvikling hele vejen rundt – både kvalitativt 

og kvantitativt. Der er kommet mange nye medlemmer til, hvilket har skabt en god 

bredde på alle årgange, som medvirker til bedre matchning og den vej igennem 

udvikling af den enkelte spiller. Vi oplever ligeledes stor interesse hos vores trænere 

til at udvikle sig gennem uddannelse og sparring med hinanden. Det smitter af på 



årgangene og vi kan se, at vi kommer tættere og tættere på at kunne levere fodbold 

for alle – uanset alder, køn og niveau. Vi har flere årgange der gør sig gældende 

både i de øverste og laveste rækker og vi har også fået lukket nogle af de kritiske 

huller i de ældste ungdomsårgange på drengesiden. Bl.a. via holdsamarbejder med 

vores naboklub og gode venner fra Sengeløse Fodbold.  

 

I efteråret 2021 startede vi klubbens første pigehold i mange år op. Ninna 

Christensen og Julie Rasmussen oplevede stor interesse of flot fremmøde fra første 

dag, hvorfor vi tidligt måtte splitte holdet i to. Ninna og Julie står i dag i spidsen for 

U11-pigeholdet som pt. tæller 11 indmeldte. Yakup Kekec og Jacob Harris kæmper 

med at holde de ældre U13 piger til ilden og vi håber på flere piger til dette hold når 

vi kommer på græs. 

 

Hos de ældste piger, vores dameseniorhold, kunne man endnu engang hæve 

pokalen og fejre endnu et Sjællandsmesterskab i 8-mandsrækken. Med god hjælp 

fra nytilkomne keeper, tidligere landsholdsmålmand, Katrine Abel, sejrede holdet i 

overbevisende stil med hele 7-0 i finalen. Til Høje-Taastrup Kommunes Idrætsevent i 

City 2 i efteråret, modtog dameseniorholdet fortjent hæder. Vi er super stolte af 

vores dameseniorhold og håber at vi i fremtiden kan få endnu flere piger til at spille 

fodbold i klubben, som kan se op ti,l og spejle sig i, vores dameseniorhold.   

 

På herreseniorsiden ansatte vi i sommers Morten Rasmussen som ny 1. 

holdstræner. Det betød samtidig et farvel til træner gennem mange år, Kim 

Berthelsen. Igen skal der lyde en stor tak til Kim for den indsats han har leveret i 

klubben.  

 



Sammen med Morten Rasmussen kom flere tidligere kendinge ind omkring 

seniorsetuppet, samtidig med at Ulrik Larsens dygtige U19 hold, blev rykket op som 

seniorer og via deres flotte resultater i U19-rækkerne, gjorde os værdige til en plads 

i serie 4. Grundstenene for en spændende fremtid for herreseniorfodbolden i 

klubben er lagt og vi ser frem til hvad trænere, holdledere og spillere kan drive det 

til med holdene som pt. befinder sig i serie 3, 4 og 5.  

 

En ting vi allerede har set er en øget velvilje blandt seniorspillerne til at gøre en 

forskel for klubbens børne- og ungdomsmedlemmer. Indtil videre har 7 spillere 

trænergerninger i klubben og der er flere på vej. Stor tak til jer Rasmus Meng, 

Mathias Bagge Olsen, Mikkel Reegaard, Sebastian Olsson, Benjamin Sørensen, Ziggy 

Johansen og Christoffer Jensen.  

 

Generelt er vi rigtig godt besat på trænerfronten på de fleste hold. Vi har vedtaget 

et træner/spiller-matrix der skal sikre de fornødne trænerressourcer på alle 

årgange. Da vi i sommers startede årgang 2017 op, skete det med hele 3 trænere og 

indenfor få uger blev der tilknyttet yderligere 2. Et godt fundament for den tilgang af 

medlemmer, som årgangen helt sikkert vil møde de kommende år. Overordnet er vi 

som sagt godt besat på trænersiden, men i takt med at vi forventer et stadigt 

stigende medlemstal på alle årgange, så vil der også fortsat være brug for flere 

dygtige og passionerede trænere.  

 

Som tidligere nævnt ønsker vi i Fløng-Hedehusene Fodbold at være fodbold for alle - 

uanset alder, køn og niveau. Derfor er vi også stolte over til stadighed, på trods af 

corona-udfordringer, at kunne levere fodbold til de helt yngste (0-4 årige) på 

Boldleg-holdet hver anden lørdag og til de aller ældste på vores Gå-fodboldhold 



mandag formiddag. En stor tak skal ligeledes lyde til de frivillige her.  

 

(Klubben) 

Som sagt udvikler klubben sig med hastige skridt og vi anser vores målsætning om at 

kunne præstere 750 medlemmer inden 2025 som yderst realistisk. Af samme årsag 

er det som tidligere nævnt alfa og omega at vi optimerer på klubbens organisation 

og ressourcer. Et af initiativerne her, er de to personer vi ønsker at ansætte, men en 

forening som Fløng-Hedehusene Fodbold vil altid primært skulle bæres af frivillige 

kræfter. Jo flere af disse der er til rådighed, des bedre oplevelser kan vi i fællesskab 

skabe for vores medlemmer. Der skal derfor lyde en klar opfordring, til alle forældre 

og medlemmer, om at kigge sig selv og hinanden i øjnene og spørge; Hvordan kan 

jeg/vi bidrage til Fløng-Hedehusene Fodbolds udvikling og den vej igennem skabe 

uforglemmelige fodboldoplevelser for vores børn og klubbens øvrige medlemmer? 

Der er brug for hver en hånd og vi ved at ALLE har noget unikt at bidrage med. 

Sammen er vi bare stærkest!  

 

Til slut vil jeg sende den dybeste taknemmelighed til alle frivillige i Fløng-

Hedehusene Fodbold. Uden jer var vi intet! Tak! 

 

 

 

 

 

 

 

 


