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10. september 2020 
 
Roskilde Pigefodbold og Roskilde Boldklub i fælles initiativ  
for lokale fodboldtalenter  
 
  
Roskilde Pigefodbold og Roskilde Boldklub har i denne uge indgået en 
samarbejdsaftale, med fokus på en række træningsforløb og en 
fysioterapiordning som et ekstra tilbud til lokale pigetalenter. Der vil også være 
fælles kurser for trænerne og en løbende evaluering mellem klubbernes 
sportslige ledelser. 
  
Dialogen om fælles muligheder spirede i slutningen af 2019, hvor det stod klart at 
Roskilde Boldklub ville lave et nyt lokalt elite-initiativ på drenge-siden. Begge 
klubber havde tidligere haft sportsligt samarbejde med FC Roskilde, og det var 
derfor naturligt at tale fremtid for ungdomsfodbold generelt, og hvordan 
pigefodbolden også her kunne løftes yderligere. Covid-19 kom dog på tværs og 
lukkede fodbolden ned, så aftalen først kom på plads her efter sommerferien.  
  
Roskilde Pigefodbold spiller i den kommende sæson i bedst mulig række for 
breddeklubber for både U13, U16 og U18 piger og i den 3. bedste række for senior, 
Kvindeserie Øst. Det er anden gang i klubbens korte historie at indrangeringen er så 
stærk, og unikt for en Roskilde-klub. 
  
Inden for de nærmeste år vil RPF gerne i betragtning til DBU-licens for 
ungdomshold, og det kræver blandt andet fast talentudvikling og fysioterapi.  
 
Vigtigt skridt på vejen 
"Og det er netop her, aftalen med Roskilde Boldklubs Elitetrænere er et godt og 
vigtigt skridt på vejen for pigefodbolden - og så endda i et lokalt samarbejde", 
udtaler Sportschef i Roskilde Pigefodbold, Martin Hejl.  
 
Sammen med bestyrelsen arbejder han og de ansatte og frivillige i Roskilde 
Pigefodbold løbende med at udbygge og sikre miljøet for klubbens mange dygtige 
spillere. 
  
Også i Roskilde Boldklub er glæden over aftalen stor. 
 
”Vi er meget stolte af, at vi har fået dette samarbejde op at stå. For os er det vigtigt 
at vi er med til at give unge, talentfulde fodboldspillere de bedste vilkår – uanset 
køn”, siger Per H Jensen, der er Head of Coaching i Roskilde Boldklub. 
  
Aftalen mellem de to fodboldklubber betyder samtidig, at pigespillerne også får 
glæde af den netop indgåede aftale med FysioDanmark, der ikke bare kommer 
drengespillerne i Roskilde Boldklub Eliteungdom til gode. 
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Visioner for elitemiljøet i Roskilde 
”Alle omkring vores elitesetup arbejder med det mål, at vi gerne vil samle 
ungdomselitearbejdet omkring et ’Roskilde’-brand. Nu er vi selv godt i gang i 
Eliteungdom, og med aftalen med Roskilde Pigefodbold glæder vi os til, at vi som 
klubber kan arbejde sammen – til glæde for de unge spillere”, siger Tom Rasmussen, 
der er eliteansvarlig i Roskilde Boldklub.  
 
Kontaktpersoner: 
 
Claus Mortensen 
Formand, Roskilde Pigefodbold 
5130 0777 
formand@roskildepigefodbold.dk 
 
Martin Hejl 
Sportschef, Roskilde Pigefodbold 
2728 1871 
sportschef@roskildepigefodbold.dk 
 
Per H. Jensen 
Head of Coaching, Roskilde Boldklub 
2013 8474 
phj@rb1906.dk 
 
Tom Rasmussen 
Eliteansvarlig, Roskilde Boldklub 
4025 1799 
tra@rb1906.dk 
 

Roskilde Boldklub Eliteungdom er en del af Roskilde Boldklub af 1906. Eliteafdelingen blev 
en realitet i starten af 2020, hvor en række virksomheder og enkeltpersoner støttede op og 
sikrede økonomien, så der i dag udvikles spillere under DBU-licens i årgangene U10 Talent, 
U11 Talent, U12 Talent, U13 Elite, U14 Elite, U15 Elite, U17 Elite og U19 Elite. Roskilde 
Boldklub har dermed tilbud til både bredde, talent og elite – for både drenge og piger. 
Tidligere lå eliteungdommen under FC Roskilde under navnet FCR Ungdom. 

 
 
 
 
  
 


