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Nyhedsbrev december 2021 
 

Kære alle, 

 

Året er ved at være slut. De sidste kampe er spillet, nettene er taget af målene og målene er 

sat væk. Vinter træningen er godt i gang, både på kunsten og i hallen. 

I Jyllinge FC er der også sket en mindre ændring, idet vi har haft et medlems møde hvor der er 

valgt ny formand samt to nye medlemmer til Bestyrelsen.  

Bestyrelsen har en masse tanker og ideer, hvoraf vi løfter sløret for nogle af dem nedenfor. 

Mange af de andre tiltag samt diverse nyt fra klubben vil vi fremover ligeledes forsøge at 

kommunikere via dette Nyheds brev. 

 

Allerførst en hilsen fra Formanden  

I Jyllinge FC handler det om masser af fodbold og E-Sport for alle. 

Det handler om bæredygtigt medlemsskab, det handler om at tage socialt ansvar, det handler 

om troværdighed, det handler om samarbejde, det handler om stærkt fællesskab, og det 

handler om gode og hyggelige oplevelser. 

Det står jeg gerne på mål for i Jyllinge FC 

Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et bragende godt og lykkeligt Nytår. 

 

Nye udvalg 

Det er Bestyrelsens ønske og ambition at vi får oprettet og drevet mange flere udvalg.  

Alle udvalg får mulighed for, med stor selvstændighed, at drive og udvikle Jyllinge FC.  

 

Vi har en masse ideer til udvalg. Nogle af dem er allerede igang, andre venter bare på frivillige 

hænder der kan afsætte et par timer hist og her. 

 

Alene det at finde frivillige hænder kan være tidskrævende. Derfor søger vi en Headhunter 

som vil hjælpe med at finde frivillige til de forskellige udvalg og opgaver. Læs mere på 

hjemmesiden. 

 

Aktivitets udvalget 

Laver aktiviteter på tværs af alle hold i klubben. Eksempelvis Storskærms arrangementer, ture 

og Nytårskuren. Deltagere i udvalget er Christina Jørgensen, Dorthe Hermansen og Dorthe 

Larsen. 

   

Kommercielt udvalg. 

Ansvarlig for at drive og udvikle kommercielle aktiviteter så som sponsorsalg, 

Erhvervsnetværket, Fordelskort. 

Deltagere i udvalget: Mogens Hallager, Thomas Elmar og Brian Ditlev. 

 

Sportsudvalg 

Ansvarlig for sportslig udvikling i klubben. Fra de mindste til senior. Både drenge og piger samt 

kontakt til samarbejdsklubber. 

Deltagere i udvalget: Martin Jacobsen, Mogens Hallager og Thomas Elmar 
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Herudover har vi planer om 

• Pige / Dame udvalg – til at drive og udvikle pigefodbolden i Jyllinge FC. 

• Kommunikations udvalg – til at drive al kommunikation vedrørende Jyllinge FC. 

• Praktisk udvalg – Hjælper med vedligehold af Spraglehøj. Ad hoc og arbejdsdage. 

 

Er du interesseret i at høre mere om vores udvalg eller har ideer hertil er du meget 

velkommen til at kontakte formand Martin Jacobsen på formand@jyllinge-fc.dk eller telefon 

30340801 

 

 

Erhvervsnetværket 

For at styrke indsatsen over for vores sponsorer samt hjælpe lokale virksomheder med at 

netværke har vi startet en fast møderække hvor virksomheder og sponsorer kan mødes på 

kryds og tværs. Til disse møder har vi altid spændende emner og talere på programmet. 

 

Første møde blev afholdt tirsdag d. 7. december på Spraglehøj. 

Her mødte 16 lokale virksomheder op til første indledende møde faciliteret af Erhvervs coach 

Laila Graversgaard. Det blev til en meget livlig debat om det at være og drive et 

Erhvervsnetværk og mange gode handlinger blev aftalt. 

Næste møde er tirsdag d. 11. januar kl. 7, hvor Poul Gilling vil komme forbi og tale om sports 

metaforer i erhvervslivet. 

 

Er du eller din virksomhed interesseret i at høre mere, kontakt Forretningsfører Thomas Elmar 

på te@jyllinge-fc.dk eller telefon 50 83 82 47. 

 

Nytårs kuren 

Søndag d. 16. januar inviterer klubben alle trænere, hjælpetrænere og holdledere til nytårs 

kur. Der arbejdes allerede på et sjovt og spændende program. Der vil blive serveret mad ved 

16-17 tiden og mon ikke der ligger en lille overraskelse til alle deltagere? 

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 16. januar. 

 

Jyllinge FC E-sport 

I weekenden 4. -5.december var Jyllinge eSport til DGI's Landsdelmesterskab, hvor Sørby 

eSport lagde lokaler til. Vi stillede med 10 mand, der kæmpede i hver deres division om 

guldet. Vores ene hold formåede at få sølvmedalje med hjem, imens vores andet hold 

desværre måtte se bronzemedaljen fordufte på Inferno til Ringsted eSport.  

 

Når vi er til turneringer, bruger vi en del storys og billeder på sociale medier. Så vil man kigge 

med og holde sig opdateret, så skal man bare følge os herinde: 

 

www.instagram.com/enordicesport  - www.facebook.com/Jyllingeesport  

 

 

Fyrværkeri salg 

Kom og støt støtte Jyllinge FC ved at købe dit fyrværkeri på Spraglehøj 27. – 31. december. 

Mandag – torsdag kl. 13 – 20 og Fredag fra 9 – 15. 

 

Tak for i år. 

 

Med venlig hilsen 

Jyllinge FC 


