
 

FC Roskilde A/S  •  Rådmandshaven 10  •  4000 Roskilde  •  www.fc-roskilde.dk 
Tlf. 46 36 50 37  •  mail@fc-roskilde.dk  •  Cvr. nr. 21 85 60 88 

 

 
 

FC Roskilde og Jyllinge FC indgå r såmårbejde. 

FC Roskilde og Jyllinge FC har i dag indgået en samarbejdsaftale, der skal være med til at 

sikre begge klubbers forsatte udvikling. Jyllinge FC ser samarbejdet med FC Roskilde som 

en mulighed for at hæve overliggeren for talentarbejdet i klubben, og FC Roskilde tror på 

at Jyllinge FC kan være med til at bidrage til talentmassen i FC Roskilde.  

 
FC Roskilde kan i dag præsentere Jyllinge FC som ny samarbejdsklub, et samarbejde som begge klubber 

har store forventninger til, og som begge klubber ser som et naturligt næste skridt i den positive udvikling 

de to klubber er indeni.  

FC Roskilde der udover deres seniorhold i 1. division, har elitehold i årgangene, U19, U17, U15, U14 og 

U13, har i en periode været i dialog med Jyllinge FC angående et samarbejde indenfor kommunegrænsen. 

Christian Juel Glem, næstformand og ungdomsansvarlig i FC Roskilde, siger om aftalen:  

 

”At indgå en samarbejdsaftale med Jyllinge FC har for os været en prioritet, der harmonerer både med 

vores kortsigtede og langsigtede ambitioner. Vi, i FC Roskilde, ønsker at styrke samarbejdet lokalt i 

Roskilde Kommune, samtidig med at vi selvfølgelig ønsker at udvikle os som klub. Derfor har vi indgået 

denne aftale med en af kommunens største klubber målt på medlemstal, og det er vores klare forhåbning 

at vi, i samarbejde med Jyllinge FC, på længere sigt kan få udviklet nogle spillere der kan gøre sig 

gældende på nogle af FC Roskildes hold.” 

 

Som en del af samarbejdsaftalen får Jyllinge FC mulighed for at arrangere klubture til hjemmekampe og 

træninger i FC Roskilde, et tiltag for at skabe en større samhørighed imellem de to klubber.  

Blandt initiativerne, som skal være med til at udvikle Jyllinge FC’s talentarbejde, er at Jyllinge FC vil 

have mulighed for at trække på FC Roskildes T+ træner, samt FC Roskildes erfaringer og kompetencer 

med talenttræning i et elitemiljø. Michael Rosenbom, formand i Jyllinge FC, udtaler om 

samarbejdsaftalen: 

 

”For os i Jyllinge FC er det en rigtig god mulighed for at tilbyde vores unge mennesker, og vores 

trænere, noget mere. Vi skal ikke til at være en eliteklub, vi er stadig fodboldklubben for alle, men heri 

ligger også at vi skal have tilbud til de talentfulde, som måske kan drive det endnu videre. Det føler vi at 

vi får med denne aftale. Samtidig vil vi gerne sikre at de unge mennesker ikke opgiver fodbolden, i det 

tilfælde at de af forskellige årsager ikke klarede sig i et elitemiljø. Vi vil gerne kunne følge dem og vise 

dem, at vi står klar med åbne arme hvis de af den ene eller anden årsag ønsker at komme tilbage til 

Jyllinge FC. Sidst men ikke mindst vil vi rigtig gerne bidrage til den positive udvikling som FC Roskilde 

er i, og vi ser det som en naturlighed at vi støtter kommunens flagskib når det kommer til elitefodbold.” 

 

Aftalen der træder i kraft dags dato, løber i første omgang i 2 år, og herefter vil denne blive forlænget 

medmindre andet aftales på de årlige evalueringsmøder imellem FC Roskilde og Jyllinge FC.  

 

 

Ved spørgsmål kan kontaktes: 

Formand i Jyllinge FC / Michael Rosenbom / 27 29 95 35 / mrosenbom@gmail.com 

Næstformand i FC Roskilde / Christian Juel Glem / 31 68 29 99 / cjg@dk.mcd.com 
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