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Stor kapacitet til Jyllinge FC’s seniorafdeling. 

Jyllinge FC kan fra sæsonstart præsentere endnu en stærk kapacitet til klubben for alles seniorsetup. Kenni 
Lyngberg træder til som træner, og skal sammen med Peter Sarka og Morten Dyre-Ousted, bygge den nye 
seniortrup op i Jyllinge FC, med fokus på lokale spillere der har lyst til at være en del af fællesskabet.  
 
”Det er ikke uden en vis stolthed vi kan præsentere en kapacitet som Kenni” siger Jyllinge FC’s formand Rene 
Dalskov, om præsentationen af klubbens nye seniortræner.  
 
Udvidelsen af seniortræner teamet er et led i en ambition fra Jyllinge FC’s side om at kunne udvikle 
seniorafdelingen, både kvalitativt og kvantitativt. Rene Dalskov siger om tankerne bag: ”Det er klubbens ambition 
at vi skal videreudvikle vores senior afdeling til at have 3 senior hold inden for et par år og gerne et første senior i 
et par rækker højere oppe.” 
 
Kenni Lyngberg er 40 år, bosat i Jyllinge og ansat i en ledende stilling i den offentlige sektor. Privat er han gift med 
Helle Lyngberg, der ejer virksomheden Step after Step og sammen har de datteren, Caroline, på 9 år. 
 
Kenni Lyngberg har i sin aktive karriere på banen været ungdomsspiller i flere mindre jyske klubber. Efter at være 
flyttet til Sjælland har Kenni Lyngberg som ungdomsspiller spillet i Jyllinge FC & Ølstykke. 
I hans seniorkarriere har han spillet i Jyllinge FC, Frem og senest i Avarta. 
 
Kenni Lyngberg kommer med trænererfaring fra Frederiksberg boldklub, hvor han har haft deres serie 1 hold i 2 
sæsoner. Derudover har Kenni Lyngberg været træner for Ølstykkes u19 hold og senest Vindinges serie 1 hold. 
Desuden har han været ansat som B&U konsulent hos DBU København i en kort periode. 
 
Det er således en mand der har CV’et i orden der nu kommer ind i Jyllinge FC.  
 
Kenni Lyngberg udtaler selv om sine bevæggrunde for at træde ind i Jyllinge FC, ”Jeg ser frem til at træne lokalt 
og være en del af den spændende udvikling som der pågår i Jyllinge FC. Jeg har løbende fulgt udviklingen på 
Spraglehøj de seneste år og har på sidelinjen kunne følge hvordan især de ydre rammer er blevet til. Et anlæg 
som Jyllinge FC kan næsten matche selv de større klubber på Sjælland. Et flot og moderne anlæg med alle de 
faciliteter, som man som træner kan ønske sig.” 
 
Kenni Lyngberg fortæller videre:  ”Efter samtaler med ledere i Jyllinge FC er jeg ikke et sekund i tvivl om at de har 
deres fodbold hjerte og ikke mindst deres værdier på det helt rigtige sted. De samtaler har motiveret mig til at sige 
ja tak til at blive en del af trænerteamet med Peter Sarka og Morten Dyre-Ousted.” 
 
Om sin egne ambitioner med seniortruppen har Kenni Lyngberg nogle helt konkrete succeskriterier, også tør han 
også godt love underholdning:  
 
”Mine forhåbninger er at senior afdelingen er repræsenteret af min. 80 % af spillere der enten bor eller har 
tilknytning til Jyllinge. På den måde sikre vi os at spillerne har et tilhørsforhold og dermed et ejerskab til klubben. 
Jeg håber at spillerne vælger Jyllinge FC af de helt rigtige årsager – at vi har det sjovt til træning, både før og efter 
og at vi vinder nogle fodboldkampe. 
Og, så håber jeg at lokalbefolkningen vil finde vej til Spraglehøj i weekenden. Jeg vil gerne være garant for noget 
offensivt og underholdende fodbold. 
Jeg glæder mig til at  hilse på de frivillige omkring Jyllinge FC og ikke mindst at komme til at hilse på spillerne.” 
 
Fra Jyllinge FC’s side kan vi kun sige at vi glæder os enormt til at følge det nye seniorsetup og vi håber som Kenni 
Lyngberg at så mange som muligt vil følge vores klub, herunder også vores seniorer, så vi kan få samlet byen 
omkring en af de ting vi selv mener vi er rigtig gode til, nemlig fodbolden.  
 
 
  

 


