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SÅ ER SÆSONEN IGANG.
VI ER MANGE DER HAR GLÆDET OS TIL AT
KOMME I GANG IGEN.

Håber i alle har haft en god sommer, trods det kedelige vejr. En ny og
spændende sæson er begyndt.
Mange spændende ting kommer til at ske i løbet af sæsonen. Stævner, kampe,
fælles interne arrangementer, skolefloorball, deltagelse i diverse kommunale
arrangementer, landsstævne og meget meget mere er på vej.
Ungdomsafdelingen ser stærk ud, både på spiller og trænersiden.
De helt unge viser masser af lyst til at lære mere og her er der masser af
talent. De ældre unge skal vise de er blandt nogle af de bedste herhjemme.
Senior herreafdelingen er udvidet med yderligere et hold hvor motionsholdet vil
forsøge at prøve kræfter med kampe. Men også vores 1.herre, med den nye
trænerkonstellation, er der store forventninger til.
Endelig har vi fået et nyt damehold på seniorplan efter flere års pause. Og her
går vi ind med et nyt og meget spændende hold i Elite rækken.
Velkommen tilbage, med ønske om en fantastisk sæson til jer alle.
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Hvem er vores nye Damehold ?

Truppen består p.t. af:
Øverst fra venstre: Træner Niels Pedersen, Julie Andersen (8) - Cecilie Pedersen (27) Laura Thomsen (17) – Maria Hermansen (87) - Tine sand (92) - Louise Roulund (20)
Nederst fra venstre: Laura Bloch (7) – Helena Brejnholt (11) - Sarah Hammer (21) - Rikke
Nørregård (2) samt målmand Camilla Pedersen (13)
Derudover har vi Anja Mortensen og Sara Barnholdt samt et par af vores motionsspillere der
træner med.
Holdet starter med at spille i den bedste række, hvor de inden jul skal spille mod 2 af
Danmarks bedste hold, Hvidovre og Copenhagen (kun 3 hold i elite rækken). Efter jul kommer
yderligere 2 hold op fra 1 division, hvor der skal spilles om slutspilspladserne.
Træningen er hver mandag kl. 18.30 samt torsdage kl. 20.30. Begge dage i Rødovre hallen.
Holdet trænes af Niels Pedersen. Niels er et kendt ansigt inden for dame floorball og har
tidligere været træner for vores damehold for 5 år siden med stor succes.
Har du lyst til en prøvetræning med damerne eller høre om mulighederne i Rødovre Floorball
Club, samt få en god snak med dametræneren, så er du meget velkommen til at kontakte Niels
på mobil: 2217 1365.
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Hvordan ser 1.herre truppen ud.
Trænere:
Claus Nisbeth og Marko Krogsgaard
Holdledere:
Thomas Laugaard og Carina Hansen (Massør)
Målmænd:
Michael Ejlerskov og Oliver Have
Back:
Frederik Kobberup (C), Emil Christensen, Jannik Trolle, Marko Krogsgaard, Oscar Eklund,
Patrick Møller, Claus Nisbeth, Rasmus Kiel Jensen, Marek Valachovič
Center/Forward:
Andreas Kleczewski, Mikkel Gotfredsen, Martin Jensen, Jeppe Juhl, Nicolai Børner, Jannik
Dalkvist, Frederik Selmann, Magnus Møller, Rasmus Bømervang, Rasmus Schjerlund Nielsen
Kort info om truppen:
En meget spændende trup, hvor de fleste fra forrige sæson stadig er med. Derudover er der
comeback til et par spillere og flere nye spillere er kommet til.
Desværre er Daniel Hedegaard og Mike Trolle stoppet.
Der er comeback til Oscar Eklund, Martin Erichsen og Martin Jensen, som har haft pause
samt målmand Michael Ejlerskov fra Helsingør.
Nye spillere i truppen er naturligvis træner Claus Nisbeth fra Copenhagen. Ny er også Jeppe
Juhl fra Skanderborg, en fysisk stærk angriber. Endvidere er en ung dygtig målmand fra
Vanløse kommet til, Oliver Have, som også skal spille U17/U20. Derudover suppleres truppen
med enkelte nye U17 spillere, Rasmus Bømervang og Rasmus Schjerlund Nielsen.
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Hvad er sket siden sidste nyhedsmail
Team Rødovre.
Onsdag 20. september fik Rødovre Floorball Club en meget flot anderkendelse af det
fantastiske arbejde mange ligger i klubben.
RFC blev tildelt kr. 75.000,- af Team Rødovre til at fastholde og yderligere udvikle et
allerede opnået eliteniveau samt at yde støtte til at udvikle talenter med potentiale til
eliteniveau.
Vi er naturligvis meget glade for at få tildelt denne støtte. Stort tak til Team Rødovre.
Uddrag fra Lokalnyt:
Man kan mærke luften sitre af spændte forventninger, når borgmester Erik Nielsen skal
til at uddele Team Rødovres penge til eliteidrætten i Rødovre, altså en gave fra det
lokale erhvervsliv til idrætten.
”Formålet med Team Rødovre er, at støtte og udvikle kommunens eliteidræt gennem
økonomisk hjælp, men samtidig sikre, at det sker på en social og samfundsmæssig
forsvarlig måde. Det er også bestyrelsens intention med uddelingen, at støtten skal gøre
en forskel, og dermed ikke indgå i en daglig drift,” pointerede borgmesteren.

Fra højre er det RFC formand Lone Henriksen, Borgmester Erik Nielsen og
Bestyrelsesmedlem Niels Schjerlund Nielsen.
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Trænermøde
Mange af vore dygtige trænere og holdledere deltog på vores trænermøde fredag 15.
september.
Der var en god positiv snak ”rundt om bordet”. Her gennemgik vi bl.a. status af de enkelte
hold, praktiske ting, gennemgang af de nye udvalg og ikke mindst en rigtig god dialog omkring
flere af emnerne i den kommende udgave af klubbens røde tråd, herunder spiller-, træner- og
forældre håndtering.

RFC ”ridderne” om det ”runde” bord
Landsholdssamling i Kolding 9. og 10. september:
Ved seneste landsholdssamling havde vi 7 spillere repræsenteret på A landsholdet og 5
spillere med til U19 landsholdet.
Næste landsholdssamling
Til den næste landsholdssamling er trupperne allerede udtaget. Der er skåret lidt ned i begge
trupper. Vi har dog stadig 7 spillere repræsenteret på A landsholdet. På U19 landsholdet har
vi nu 6 spillere med.
Måske det største antal spillere fra RFC nogen sinde har haft med.
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Træneruddannelse
Kunne du tænke dig at få en god solid træner uddannelse ?
Medlemmer af klubben har mulighed via Floorball Danmark, at tage forskellige kursus forløb.
Klubben støtter økonomisk hertil.
Henvendelse kan ske til Lone Brit Henriksen på Mobil 28781327.
Dommeruddannelse
Kunne du tænke dig at prøve at være dommer ?
Medlemmer af klubben har mulighed via Floorball Danmark, at tage uddannelsen som dommer.
Klubben støtter økonomisk hertil.
Henvendelse kan ske til Torben Veise på Mobil 3079 9919
Eller på mail: torben@veise.dk
Næste dommerkursus er allerede søndag 29/10 i Rødovre.

Generalforsamling
Blev afholdt mandag den 2. oktober 2017.
Referat herunder formandens beretning, fremsendes til alle medlemmer via den mail man er
registreret med i klubben.
Tobias Henriksen har valgt at stoppe i bestyrelsen. Vi vil hermed gerne sige 1000 tak til
Tobias for hans kæmpe arbejde i bestyrelsen og for klubben generelt.
Ny mand er Jesper Madsen, far til 3 drenge i klubben. Jesper overtager samtidig posten som
ungdomsansvarlig efter Niels S. Nielsen. Stort velkommen til Jesper.
Tak til de fremmødte for et godt og konstruktivt møde, hvor flere gode idéer blev fremlagt
til at forbedre forholdene generelt i klubben.
Hvem er bestyrelsen ?
Formand: Lone Henriksen
Medlemmer er: Carina Hansen, Esben Staun Larsen, Torben Veise (kasserer), Jesper Madsen
og Niels S. Nielsen.
I f.m. at vores hjemmeside opdateres løbende indenfor den næste måneds tid, vil der på
hjemmesiden fremkomme en nærmere præsentation af de enkelte medlemmer.
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Turneringskampe 2017/2018
Alle kampe kan ses på Floorball Danmarks hjemmeside:
http://floorball.dk/resultater/
Download eventuelt en app: Mit DGI
Dette er DGI's officielle Mit DGI app, hvor du kan finde din forening, dit
hold eller et spillested og følge med i resultater og stillinger. Du har altid
dit kampprogram ved hånden og kan hurtigt få et overblik over dine og
andres kampe samt alle holds stillinger.
På den enkelte kamp er der mulighed for at se spillestedet på et kort og du har adgang til
navigation, så du let finder vej.
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Vi har følgende hold:
Liga Damer (Elite):
Træner: Niels Pedersen mobil 2217 1365.
U5/7/9 (Årgang 2008 og yngre)
Træner: Torben Veise, mobil 30799919
Hjælpetræner: Frank Mikkelsen mobil 4072 9582
Holdleder: Rasmus Fagerlund Wagenmakers
U11 (Årgang 2006-2007)
Træner: Søren Schwartz mobil 2878 3202
Hjælpetræner: Magnus B-Mynster, mobil 5142 4474
Holdleder: Brit Uldal Nielsen
Holdleder: Kim B. Hansen
U13 (Årgang 2004-2005)
Træner: Patrick Falkenberg Møller mobil 2554 2986
Hjælpetræner: Jan Arn-holtz
Holdleder: Henrik Hansen
Holdleder: Michele Stensgaard
U17 (Årgang 2000-2001)
Træner: Ronnie Mathiassen, mobil 2714 3773
Træner: Andreas Kleczewski, mobil 3134 1094
Holdleder: Niels S. Nielsen
U20 (Årgang 1999 og yngre)
Træner: Michael Bømervang, mobil 2235 3952
Træner: Martin C. Erichsen, mobil 2427 0889
Træner: Andreas Kleczewski, mobil 3134 1094
Holdleder: Thomas Laugaard
Liga herre (Elite):
Træner: Claus Nisbeth mobil 2659 4730
Træner: Marko Krogsgaard mobil 2711 9981
Holdleder: Thomas Laugaard
Massør: Carina Hansen
Herre 2:
Træner: Tobias Henriksen mobil 21592757
Hjælpetræner: Ronnie Mathiassen mobil 2714 3773
Herre 3:
Træner: Mikael Kelk mobil 2890 2305
Holdleder: Martin C. Erichsen
(Herre 4) Motion (både mænd og kvinder)
Træner: Søren S. Madsen mobil 4031 6821
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Diverse udvalg
Med bestyrelsens ønske om at få en ny struktur på administration og fordeling af
arbejdsopgaver i RFC, ønskes oprettet 4 nye udvalg, som skal være bestyrelsens forlængede
arm.

Med disse tiltag ønsker bestyrelsen, at involvere flere i klubbens/ arbejde. Det bør give
større fokus på både eliten samt på øvrig senior og ungdom generelt. Dermed frigøres mere
tid til, at bestyrelsen bedre kan håndtere og fokusere endnu mere på det reelle
bestyrelsesarbejde.
De enkelte udvalg vil løbende her over de næste måneder arbejde med at få sammensat et
koncept for de enkelte udvalgs arbejde.
Vi håber alle vil tage godt imod de enkelte udvalg.
Endelig præsentation af de enkelte udvalg og hvilken funktion udvalget får at arbejde med,
vil ske løbende som de er klar.
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Ungdoms udvalg (op til og med U15)
Består p.t. af Søren Schwartz (træner U11), Henrik Hansen (holdleder U13), Michele
Stensgaard (Holdleder U13) samt Ronni Mathiassen (Træner U17 og far til spillere på både
U11 og U13). Derudover vil bestyrelsen være repræsenteret ved den ungdomsansvarlige som
fremover bliver Jesper Madsen (far til 2 spillere på U11 og 1 spiller på U13).
Elite udvalg (herre og dame samt U20/U17)
Består p.t. af repræsentanter fra bestyrelsen: Esben Staun Larsen og Carina Hansen.
Derudover deltager Michael Bømervang. Udvalget forventes at blive suppleret yderligere af
1-2 personer.
Senior udvalg(2.- 3.- og 4.holdet samt U17)
Det er aftalt ved GF, at dette udvalg nok ikke vil give mening at oprette p.t. Vi vil over tid se
om det på et senere tidspunkt bør oprettes.
Sponsor udvalg
Ikke navnepåsat endnu. Tænkes at bestå af 3 til 4 personer inkl. en fra bestyrelsen.
Endelig sammensætning af medlemmer i sponsorudvalg pågår. Niels S. Nielsen fra bestyrelsen
tager teten.
Rødovre Floorballs Clubs Røde Tråd:
Som vi beskrev i forrige nyhedsbrev arbejdes på at færdiggøre og efterfølgende præsentere
en nærmere beskrivelse af klubbens røde tråd som primært vil omhandle:
Den politik og de mål, der er gældende i Rødovre Floorball Klub.
De regler, anvisninger og retningslinjer, der gør, at vi som klub bliver ved med at udvikle
vores ungdom og gennem den næste generation af floorball spillere til vores elitehold og evt.
landshold.
Den Røde Tråd er en manual til alle klubbens medlemmer, trænere og forældre, hvor vi
kommer ind på følgende:
Organisation, mål og midler
Almen information til spillere & trænere heriblandt træning og de træningsprincipper, der
skal til for at vi kan nå vores mål. Almen information til forældre.
Der afholdes løbende møder p.t., idet vi gerne vil have så mange input og erfaringer med fra
flere af vores dygtige trænere og ledere.
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Hjemmesiden: Vores hjemmeside er p.t. under en løbende opdatering.

Facebook: Kig gerne forbi
vores FB side.
Følg med her, da seneste nyt
ofte vil fremgå på denne side.
Søg på: Rødovre Floorball Club
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Køb udstyr til klubpris blandt vores samarbejdspartnere
Se mere på klubbens hjemmeside
https://rodovrefc.dk/shop/

Tak til klubbens sponsorer:

Udsendt 4. oktober 2017. Udarbejdet af bestyrelsen v/ Niels S. Nielsen
Næste nyhedsbrev forventes udsendt medio december 2017.
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