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Få ro til træning – få en holdstruktur

Anbefaling indtil U12
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Skab god kultur

Et godt fodboldmiljø sikrer, at ...

”... så mange som muligt, så længe 

som muligt, får adgang til miljøer, som 

har betydning for deres udvikling.

Kilde: DBU Aldersrelateret træning



Værdier fra SSIF

• Husk – det er bare fodbold

• Vi har FORMAT – hver kamp skal ikke vindes for 

en hver pris. Vi tænker langsigtet – vi ønsker at 

fastholde spillere i gode oplevelser

• SSIF = Selvtillid, Sejr, Intelligent, Fællesskab

• Vi vil være kendte for tekniske egenskaber

• Alle betalende deltagere spiller kampe og som 

udgangspunkt lige mange kampe

• Det er trænerne der sætter holdet!



Klub- og holdsamarbejder i SSIF Fodbold
Baggrund

SSIF Fodbold er en breddeklub, hvor vi ønsker at tilbyde og samle så mange som muligt i et positivt fodboldfællesskab under mottoet: Nærmiljø, Glæde, Venskab og FODBOLD FOR ALLE.

I SSIF fodbold har vi en stærk tradition for at samle mange fra årgangene til fodbold og har derfor oftest fodbold for alle årgange for både piger og drenge.

En gang i mellem kan der forekomme så små årgange, at det kan være en udfordring. I disse tilfælde råder vi fra fodboldbestyrelsen til at man søger samarbejde med årgangene over eller 

under. Vi bidrager gerne til dette.

Hvis der ikke er spillere nok til at opretholde en årgang og hvis mulighederne for samarbejde opad eller nedad i årgange ikke er muligt, kan et samarbejde med et hold fra en anden klub være en 

mulighed.

Vi tror det kan være en positiv måde at skabe et attraktivt fodboldfællesskab med mulighed for at møde nye kammerater og udnytte trænerkapaciteterne fra begge hold.

Klubsamarbejde eller holdsamarbejde?

Idet vi ønsket at trænerne har størst mulighed indflydelse på, hvem de vil samarbejde med, har vi valgt ikke at indgå klubsamarbejde(r) med bestemte klubber.

I stedet for vil vi i samarbejde med trænerne vælge fra sag til sag hvilken klub, vi søger samarbejdet med.

Valg af klub/hold

Det er vigtigt at det hold, der ønskes at lave samarbejde med, kommer fra en breddeklub med et værdisæt, som ligger tæt på SSIF’s og som deler samme ambition om at tilbyde fodbold for flest 

muligt med det sociale som en vigtig parameter.

Det handler om at være flest mulige og ikke om at være bedst. Og dermed øge mulighederne for at fastholde flest muligt i fodboldfællesskabet.

Indgåelse af samarbejde

Hvis man som trænerteam ønsker at undersøge mulighederne for at indgå et holdsamarbejde, skal man blot kontakte fodboldbestyrelsen. Vi vil være behjælpelig med sparring og eventuel 

kontakt til mulige hold/klubber.

Har man allerede drøftet muligheden med et hold fra en anden klub skal fodboldsbestyrelsen involveres inden der indgås aftaler.

Fra fodboldbestyrelsen vil vi gerne støtte og bidrage og vi skal derfor involveres fra starten af forløbet.

Et holdsamarbejde skal tilgodese alle spillere på årgangen og ikke kun f.eks. de spillere der spiller på A-holdet. Samarbejdet skal være for både de gode og de sociale spillere.

Praktik

Kontingent: Spillerne betaler kontingent i den klub de er tilknyttet.

Udgifter til holdet: Deles som udgangspunkt andelsmæssigt ift. antal spillere fra de to klubber.

Goder og økonomisk støtte: Betalende spillere i SSIF får samme vilkår som normalt.

Træning: Træninger og kampe fordeles som udgangspunkt ligeligt mellem de to klubbers faciliteter.

Spillertøj: SSIF’s anbefaler en neutral spillerdragt med begge klubbers logo.

Spørgsmål: Kan rettes til fodboldbestyrelsen.



Skab oplevelser uden for banen

• 1- 2 gange pr. sæson (½. halvår) –

skab et arrangement, eller en 

oplevelse som er med til at fastholde 

kammeratskab. 

• Det skal IKKE være arrangeret af 

trænerne. 

• Relationer og resultater – det giver 

pote



Trænerteamet 

• Bliv enige omkring en struktur, spillestil og 

øvelser

• Husk: Børn er ofte trygge ved gentagelser. 

Det er ikke forkert med øvelser som gentages 

i 3-4 uger

• Godt med temaer i 3-4 ugers perioder

• Det tilstræbes at trænerne dækker alle hold til 

alle træninger og kampe. Enten ved at hold uden 

forældretrænere dækkes ind på skift eller der skaffes 

trænere til holdet (forældre- / ungdomstrænere)



Et godt træningspas

• Cheftræner har planlagt træning forud for 

træningen 

• Optimal gruppe er 8-10 børn pr. træner

• Bold med i alt

• En god børnetræning er kendetegnet ved at 

barnet har min. 1000 boldberøringer 

• Stationstræning – med mulighed for 

niveaudeling i nogle øvelser 

• Agility med bold i nogle stationer øger evnen til 

koordination og hurtighed 

• Træningstid: 1½ - 2 timer

• 1-2-3 træninger pr. uge? (3 x u12)



Træn basisfærdigheder

• Vendinger – både 90 grader og 180 grader

• Evnen til at orientere sig før barnet modtager 

bolden

• Berøringer – 1. gangsberøringer – 1. 

gangsafleveringer

• Børn (5-8 år) skal bruge deres naturlige 

fodstillinger – lad børn lære at drible med 

”snørebåndene”  - inderside når det virker 

naturligt. 



Teknisk træning



Taktisk træning



Træn at blive retvendt / modstandere må 

ikke blive retvendt (husk at orientere)



Træn 1V1 – mand / mand



Fysisk træning? Hvornår



Agility?



Styrketræning?



Mentaltræning?



Niveaudeling?



Niveaudeling?

• Vi anbefaler DBU’s 25/50/25 model

• Tidligst fra U8 hvis holdet er klar

• Træn samlet – men inddel efter niveau når det passer ind 

i træningsøvelserne

• Spil DGI med B/C hold

• Spil DBU A-niveau for de mest øvede 

• Ingen faste hold!

• Brug stævner som mulighed for at stille med blandede 

hold og dyrke holdånden og sammenholdet på årgangene

• Husk: Fodbold og niveau er øjebliksbilleder



Tilmelding på andre årgange

• Nogle gange kan spillere have gavn af at træne samme 

med eller være tilmeldt en årgang over eller under 

spillerens årgang.

• Et kan være med til at fastholde spillere i det lokale 

fodboldmiljø.

• Det skal ALTID aftales mellem trænerne fra de berørte 

årgange.

• Forældre der ønsker en anden årgang, henvender sig til 

spillerens årgang og trænerne laver aftalen.

• Kan der ikke opnås enighed kan bestyrelsens 

kontaktpersoner for børne og ungdom involveres.



10 forslag og punkter?



Spillestil U7 til U12

• Vi SPILLER fodbold. Vi sparker ikke 

fodbold.

• Alle børn spiller alle pladser også 

målmand 

• Målmanden er bagerste mand (som også 

kan tage bolden med hænderne)

• Bolden spilles op fra målmand ved 

målspark 



Startopstilling ved målspark



Opsamling

• Spørgmål?

• Afrunding


