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Nyhedsbrev Januar 2022 
 

Rigtig godt nyt fodbold år. 

 

Så er de fleste hold så småt ved at komme i omdreninger op mod en forhåbentlig rigtig god 

forårs sæson.  

 

Fyrværkeri salget 

Som de fleste af Jer forhåbentlig ved forsøgte vi i samarbejde med Jyllinge Sports Klub at 

sælge fyrværkeri op til nytårsaften. Til trods for det noget ærgelige tyveri lykkedes det os at 

lave et fint overskud.  

Fortjenesten på salget blev knap 60.000,- som vil blive brugt på materialer, træner 

uddannelse og andet der vil gøre hverdagen bedre og træningen endnu mere udviklende.  

Et resultat som gør at vi helt sikkert vil arbejde for at gentage successen. 

Kæmpe stort tak til alle som kom og støttede! 

 

Sociale Medier 

Jyllinge FC er til stede på både Facebook, Instagram og Linkedin. Er du på de platforme er 

du meget velkommen til at følge, like, dele og kommentere alle opslag. 

På den måde får vi spredt det gode budskab om klubben, hvilket forhåbentlig kan hjælpe med 

at få lavet gode aftaler med nye sponsorer. 

 

Erhvervs netværket 

 

Tirsdag d. 11 januar havde vi det 2. velbesøgte møde i Erhvervsnetværket. Vi fik blandt andet 

et virkelig spændende foredrag af Poul Gilling om brugen af sports metaforer i erhvervslivet og 

farerne ved dette. 

Vi fik også et meget spændende foredrag af Kasper fra KV sikring og denne præsentation 

resulterede faktisk i en videre dialog med en potentiel kunde. 

Det er helt tydeligt for os at der er et stort potentiale i vores erhvervs netværk og håber på 

mange flere deltagere. 

 

Er du, eller kender du en der er interesseret i at deltage i vores aktive erhvervs netværk til 

gavn og glæde for vores lokal erhvervs liv samt erhvervs folk fra lokalområdet er du meget 

velkommen til at læse mere på Jyllinge FC eller kontakte Laila Graversgaard på 

coach@lailagraversgaard.dk 

 

Pige  / Dame afdeling 

Vi har fået hjælp fra Cecilie Krause til at starte et pige / dame udvalg op. I udvalget deltager 

også Torben Jørgensen fra Bestyrelsen. Men vi har behov for et par hoveder mere til at hjælpe 

med at få accelleret en allerede god udvikling. 

Vi skal have mange flere piger og kvinder til at spille fodbold i Jyllinge FC.  

Vil du hjælpe?  

Så tag fat i Torben på mail walther241074@gmail.com eller telefon 91166868. 

 

Motions piger (+25 år) 

Er du kvinde og over 25, så har Jyllinge FC også et tilbud til dig.  

Holdet mødes hver onsdag på Spraglehøj fra kl. 20 – 21.30. Der er en kort opvarmning og 

derefter hygge bold. 

For yderligere information kontakt Christina Jørgensen på christina.arenstorff@gmail.com eller 

Telefon 51303508. Der er masser af plads, både til begyndere og de mere rutinerede. 
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Kommercielle udvalg 

Vores kommercielle udvalg er nu kommet godt fra land og har allerede gang i mange initiativer 

og muligheder for sponsorater. Der vil blive udarbejdet prospekter og oplæg til endnu flere 

sponsorater. 

Ligeledes er vi i gang med at udbygge det elektroniske medlemskort som medlemmer finder 

under DBU wallet i DBU appen. Her vil komme en masse gode tilbud og informationer fra vores 

gode sponsorere. Hold øje med nyheder om det elektroniske medlems kort. 

Spørgsmål om dette kan rettes til Thomas Elmar på te@jyllinge-fc.dk  

 

 

Headhunter 

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. Det kan være via dit store netværk, deltagelse på forældremøder, opslag på 

sociale medier eller mange andre måder.  

For yderligere information kontakt Formand Martin Jacobsen på email formand@jyllinge-fc.dk 

eller telefon 30340801  

 

Senior kampe 

Klubbens senior afdeling går et meget spændende forår i møde. Vi forventer en sikker 

oprykning til senior 2 og senior 1 ligger også lunt til for en tur i Serie 1. Derfor forventer 

imellem 200 og 300 tilskuere til senior kampe hver anden lørdag og har behov for hjælp til at 

passe grillen og sælge øl og kaffe. 

Forventet arbejds tid 4-5 timer hver anden lørdag fra medio april til medio juni. 

Er du frisk på at hjælpe en lørdag eller flere henover foråret og forsommeren er du meget 

velkommen til at kontakte Thomas Elmar på te@jyllinge-fc.dk eller telefon 50838247. 

Det bliver super sjovt. 

 

Sommerfest lørdag d. 18 juni 

For trænere/holdledere/frivillige m/påhæng, sponsorer m/påhæng, samt +18 årige 

medlemmer senior, fitness, veteraner mm – Der vil også være kåring af årets træner, spiller 

og frivillige mm. 

Det bliver super hyggeligt så sæt kryds i kalenderen allerede nu! 

 

Børne- og ungdoms råd 

For at involvere vores børn og unge endnu mere i driften og udviklingen af klubben har 

Bestyrelsen igangsat arbejdet med at lave et børne-ungdoms råd for at få de unges input og 

holdninger frem i lyset. 

Det er et af de nye projekter vi glæder os aller mest til at få søsat. 
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Jyllinge E-sport 

Efter en god og lang juleferie, er vi igen klar til at tage imod vores spillere! Vi ser frem til at 

fortsætte med at udvikle vores spil og tage til flere turneringer i 2022, og få flere pokaler med 

hjem til klubben. 

 

Vi kan altid godt bruge flere spillere, så hvis du har lyst til at prøve eSport af, så kontakt os 

over facebook eller Instagram. Så finder vi et hold der passer, og hvor du kan komme og 

prøve det af nogle gange. Niveauet er ligemeget, så længe du synes at CS:GO er spændende, 

og gerne vil blive bedre. Så garanterer vi dig for, at du nok skal blive en dygtigere spiller. 

 

Vi ses! 

 

https://www.facebook.com/jyllingeesport  

https://www.instagram.com/enordicesport/  

 

 

Fodbold skole 2022 

Fodbold skole i 2022 er uge 26. Sæt kryds i kalenderen. 

Vi kan afsløre at vi allerede er i fuld gang med at opgradere væsentligt på fodbold skolen og 

gøre det endnu sjovere for børnene at bruge en uge på fodbold. 

 

Fast træffetider Spraglehøj 

Forretningsfører Thomas Elmar træffes hver torsdag fra kl. 15-18 samt 

Formand Martin Jacobsen vil også kunne træffes dog kun hver sidste torsdag i måneden kl. 18-

19    

BEMÆRK! Thomas Elmar holder ferie i uge 7.  

 

 

Med venlig hilsen 

Jyllinge FC 
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