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Den	  gule	  tråd.	  
-‐	  en	  manual	  for	  børne	  –	  og	  ungdomsrækkerne	  

	  

Spillestil	  

I	  Skalborg	  tilstræber	  vi	  at	  spille	  en	  boldbesiddende	  form	  for	  fodbold,	  da	  vi	  mener,	  at	  det	  

sjovest	  at	  have	  bolden,	  og	  på	  den	  måde	  være	  med	  til	  at	  kontrollere	  kampen.	  	  

I	  henhold	  til	  den	  ønskede	  spillestil,	  er	  det	  vigtigt	  at	  den	  enkelte	  spiller	  udvikler	  sine	  

kompetencer	  i	  1-‐mod-‐1	  dueller.	  Det	  er	  derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  trænerne	  opfordrer	  spillerne	  til	  

disse	  dueller,	  også	  selvom	  dette	  indbefatter	  en	  risiko.	  Dette	  gør	  sig	  især	  gældende	  for	  børn	  og	  

unge,	  da	  det	  er	  her	  disse	  kompetencer	  grundlægges.	  	  

I	  Skalborg	  tilstræber	  vi,	  at	  alle	  spillere	  for	  et	  indgående	  kendskab	  til,	  hvordan	  det	  enkelte	  hold	  

er	  organiseret	  i	  defensiven.	  Der	  ligges	  særligt	  vægt	  på,	  at	  spillerne	  kan	  skelne	  mellem	  højt,	  

mellem	  og	  lavt	  presspil.	  Det	  er	  op	  til	  den	  enkelte	  træner,	  hvordan	  han	  ønsker,	  at	  organisere	  sit	  

hold	  rent	  defensivt.	  	  

For	  at	  få	  ’’den	  gule	  tråd’’	  til	  at	  lykkes,	  er	  det	  vigtigt	  at	  der	  særligt	  ligges	  vægt	  på	  den	  enkelte	  

spilleres	  udvikling,	  frem	  for	  et	  kortsigtet	  resultat.	  Målet	  er	  udviklingen,	  og	  ikke	  resultatet	  af	  de	  

enkelte	  kampe.	  	  Dette	  gør	  sig	  i	  høj	  grad	  gældende	  i	  ungdomsrækkerne.	  	  
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Træningen	  

For	  at	  den	  enkelte	  spiller	  skal	  kunne	  beherske	  de	  fornødne	  kvaliteter,	  i	  henhold	  til	  vores	  

spillestil,	  er	  der	  opsat	  nogle	  mål	  og	  krav	  for	  de	  enkelte	  årgange.	  	  Disse	  mål	  er	  opbygget	  efter	  

princippet:	  Introducere-‐	  Svære	  træning	  –	  Beherske.	  	  

For	  eksempel	  skal	  en	  spiller	  i	  u-‐10	  introduceres	  for	  hovedstød,	  så	  han	  stifter	  bekendtskab	  

med	  den	  tekniske	  færdighed.	  	  

Når	  spilleren	  er	  færdig	  som	  u-‐14	  spiller	  skal	  han/hun	  påbegynde	  en	  sværere	  træning	  i	  at	  lave	  

et	  hovedstød.	  Som	  u-‐17	  skal	  spilleren	  beherske	  	  hovedstødet.	  På	  denne	  måde	  er	  der	  altid	  en	  

plan	  i,	  hvornår	  en	  spiller	  skal	  lærer	  de	  forskellige	  ting.	  

	  

Kravene	  til	  træneren	  er	  som	  følgende	  

-‐ At	  træneren	  møder	  velforberedt	  op,	  og	  har	  en	  klar	  plan	  over,	  hvad	  han	  vil	  træne	  og	  

hvorfor.	  

-‐ at	  der	  er	  en	  bold	  til	  hver	  spiller,	  så	  legen	  med	  bolden	  bliver	  en	  naturlig	  del	  af	  spillet.	  	  

-‐ At	  opvarmningen	  så	  vidt	  muligt	  forgår	  med	  bolden.	  

-‐ At	  træningen	  forgår	  med	  bold,	  i	  så	  vidt	  et	  omfang	  det	  er	  muligt.	  	  

-‐ At	  der	  er	  et	  trygt	  miljø,	  så	  spillerne	  er	  glade	  for	  at	  komme,	  og	  tør	  at	  lave	  fejl.	  

-‐ At	  der	  er	  mange	  berøringer	  med	  bolden	  i	  træningen.	  

-‐ At	  træneren	  deler	  spillere	  op	  i	  små	  gruppen	  til	  teknisk	  træning,	  så	  der	  er	  mest	  mulig	  

tid	  med	  bolden.	  

-‐ At	  accepterer,	  at	  spillerne	  udvikler	  sig	  forskelligt	  og	  i	  forskellige	  miljøer.	  Alle	  er	  

forskellige.	  
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Trænerseminarier	  

I	  Skalborg	  mener	  vi,	  at	  udvikling	  af	  den	  enkelte	  

træner	  essentielt	  for	  et	  godt	  træningsmiljø.	  

Derfor	  opfordrer	  vi	  alle	  vores	  trænere	  til,	  at	  

uddanne	  sig	  på	  diverse	  seminarer,	  hver	  gang	  

muligheden	  byder	  sig.	  	  	  

For	  hele	  tiden	  at	  udvikle	  trænerstaben	  holder	  

vi	  selv	  interne	  trænere-‐dage,	  hvor	  en	  eller	  flere	  

af	  klubbens	  trænere	  viser	  øvelser	  og	  metoder	  

fra	  deres	  træning.	  Dette	  er	  en	  god	  mulighed	  for,	  

at	  få	  ny	  inspiration	  og	  møde	  de	  andre	  trænere.	  	  
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Hvad	  skal	  der	  fokuseres	  på	  ?	  

u-‐6	  –	  u-‐7	  –	  u-‐8	  

Fodbold	  med	  leg	  og	  sjov	  

I	  starten	  af	  børnenes	  liv	  i	  klubben	  er	  det	  vigtigt,	  at	  træneren	  er	  med	  til	  at	  skabe	  tryghed.	  

Forældrene	  og	  børnene	  skal	  få	  en	  lyst	  til	  at	  komme	  i	  klubhuset	  og	  blive	  en	  del	  af	  fællesskabet.	  

Trygheden	  for	  børnene	  skal	  komme	  ved,	  at	  træneren	  skaber	  et	  vellidt	  og	  sjov	  miljø.	  	  

I	  denne	  periode	  er	  det	  vigtigt	  at	  børnene	  lærer	  igennem	  leg	  med	  bolden,	  og	  at	  deres	  motoriske	  

evner	  også	  udvikles	  igennem	  lege	  og	  sjove	  aktiviteter.	  

Fokus	  områder	  

Det	  er	  vigtigt,	  at	  i	  træningen	  med	  de	  mindre	  spillere	  hele	  tiden	  forgår	  med	  en	  bold	  og,	  at	  der	  

er	  fokus	  på	  den	  enkelte	  spiller.	  Samtidig	  er	  der	  en	  masse	  ting	  der	  skal	  introduceres	  igennem	  

sjove	  spil,	  og	  leg	  med	  bolden.	  

	  

-‐ Inderside	  –	  Introducere.	  	  

-‐ Dribling	  –	  introducere.	  

-‐ Vendinger	  –	  Introducere.	  

-‐ Fodbold	  koordination/	  agility	  (motoriske	  øvelser	  med	  bolden).	  

-‐ 1	  vs.	  1	  retvendt.	  

-‐ 1	  vs.	  1	  -‐	  med	  ryggen	  til.	  

-‐ 4	  vs.	  4.	  

-‐ Bruge	  begge	  ben	  i	  træningen.	  
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Forventning	  til	  træneren	  

Forventninger	  til	  træneren	  for	  denne	  aldersgruppe	  er,	  	  at	  han	  er	  utrolig	  god	  til	  at	  få	  børnene	  

til	  at	  lytte.	  Han	  skal	  kunne	  fange	  deres	  opmærksomhed,	  udvise	  engagement	  og	  være	  

samlingspunkt	  for	  børn	  og	  forældre.	  

Ros	  og	  en	  positiv	  tilgang	  til	  

træning	  og	  kamp	  er	  alt	  

afgørende.	  	  

Rent	  fodboldmæssigt	  er	  det	  

vigtigt,	  at	  den	  enkelte	  spiller	  

prøver	  kræfter	  med	  flere	  

forskellige	  positioner,	  og	  

dermed	  ikke	  fastlåses	  i	  én	  

position.	  	  

Udover	  det	  rent	  fodboldmæssige	  

forventes	  det,	  at	  træneren	  

introducere	  spillerne	  til	  holdspil,	  

og	  strukturen	  i	  holdspil.	  Det	  vil	  

sige,	  at	  alle	  har	  opgaver,	  som	  de	  udfylder.	  	  
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u-‐9	  –	  u-‐10	  

fodbold	  og	  sjov	  på	  lige	  fod	  

Når	  børnene	  når	  denne	  aldersgruppe	  udvikles	  deres	  motorik	  for	  alvor.	  Det	  er	  derfor	  i	  denne	  

periode	  de	  skal	  introduceres	  til	  en	  mere	  teknisk	  baseret	  træning,	  hvor	  trænerens	  fokus	  

specielt	  er	  rettet	  mod	  KORREKT	  udførelse	  af	  de	  enkelte	  øvelser/tekniske	  færdigheder.	  	  

Fokus	  områder	  

Træneren	  skal	  særligt	  fokusere	  på,	  at	  børnene	  deles	  op	  i	  små	  grupper,	  så	  der	  opnås	  så	  mange	  

boldberøringer	  som	  muligt,	  for	  den	  enkelte	  spiller.	  Træneren	  skal	  desuden	  have	  fokus	  på,	  at	  

de	  forskellige	  tekniske	  færdigheder	  udføres	  rigtigt	  og	  til	  begge	  sider.	  Det	  vil	  sige,	  at	  spillerne	  

skal	  opfordres	  til	  at	  lave	  øvelser	  til	  begge	  sider.	  	  

	  

-‐ Inderside	  -‐	  Sværere	  træning.	  

-‐ 	  Hovedstød-‐	  	  Introducere.	  

-‐ Introduceres	  til	  finter	  (opbygning).	  

-‐ 1.	  Berøring	  –Introducere.	  

-‐ Løbeskoling	  og	  agility	  -‐	  Introducere.	  
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Trænerforventning	  	  

Forventninger	  til	  træneren	  for	  

denne	  aldersgruppe	  er,	  	  at	  han	  er	  

utrolig	  god	  til	  at	  få	  børnene	  til	  at	  

lytte.	  Han	  skal	  kunne	  fange	  deres	  

opmærksomhed,	  udvise	  

engagement	  og	  være	  

samlingspunkt	  for	  børn	  og	  

forældre.	  

Ros	  og	  en	  positiv	  tilgang	  til	  

træning	  og	  kamp	  er	  alt	  afgørende.	  	  

Rent	  fodboldmæssigt	  er	  det	  

vigtigt,	  at	  den	  enkelte	  spiller	  

prøver	  kræfter	  med	  flere	  

forskellige	  positioner,	  og	  dermed	  ikke	  fastlåses	  i	  én	  position.	  	  

Udover	  det	  rent	  fodboldmæssige	  forventes	  det,	  at	  træneren	  introducere	  spillerne	  til	  holdspil,	  

og	  strukturen	  i	  holdspil.	  Det	  vil	  sige,	  at	  alle	  har	  opgaver,	  som	  de	  udfylder.	  	  
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u-‐11	  –	  u-‐12	  

Lære	  at	  træne	  

Denne	  aldersgruppe	  er	  en	  overgangsfase	  fra	  børnefodbold	  til	  ungdomsfodbold.	  Det	  er	  her	  

spillerne	  lærer	  den	  træningskultur,	  der	  vil	  præge	  dem	  i	  deres	  fodboldliv	  fremover.	  Det	  er	  også	  

i	  denne	  periode	  det	  taktiske	  element	  af	  spillet,	  begynder	  at	  blive	  aktuelt	  for	  spillerne.	  

Derudover	  skal	  spillerne	  langsomt	  introduceres	  til	  det	  fysiske	  element	  –	  dog	  kun	  gennem	  

træning	  med	  bolden	  og	  egen	  kropsvægt.	  	  

Fokus	  områder	  

Fokus	  skal	  i	  denne	  aldersgruppe	  rettes	  mod	  en	  mere	  seriøs	  tilgang	  til	  træning	  og	  kamp.	  Det	  er	  

træneren	  der	  er	  forgangs	  mand	  for	  denne	  ændring.	  Rent	  træningsmæssigt	  skal	  der	  ligges	  

mere	  vægt	  på	  statiske	  øvelser,	  der	  er	  med	  til	  at	  perfektionere	  de	  tekniske	  færdigheder.	  	  

	  

-‐ Finter	  og	  driblinger	  -‐	  Sværere	  træning.	  

-‐ Halvliggende	  vristspark	  –	  Introducere.	  

-‐ Løbeskoling	  og	  agility	  -‐	  	  Sværere	  træning.	  

-‐ Inderside	  -‐	  Mestre	  det.	  

-‐ Hovedstød	  -‐	  Sværere	  træning.	  

-‐ Vendinger	  -‐	  Mestre	  det	  

-‐ 1.	  Berøring	  -‐	  Mestre	  det.	  

Taktisk	  

-‐ afslutningsspil	  

-‐ erobringsspil.	  

-‐ 2	  vs.	  1.	  

-‐ 1	  vs.	  1	  defensivt.	  
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Trænerforventning	  

Forventningerne	  til	  trænerne	  for	  denne	  aldersgruppe	  er,	  at	  de	  selv	  er	  det	  eksempel	  der	  skal	  

følges.	  Det	  vil	  sige	  at	  træneren	  er	  forgangsmand	  for	  den	  mere	  seriøse	  tilgang,	  gennem	  sit	  virke.	  	  

Træneren	  er	  også	  forsat	  ansvarlig	  for	  det	  sociale	  miljø	  i	  truppen,	  og	  skal	  sørge	  for	  at	  der	  

stadig	  er	  et	  trygt	  miljø	  for	  den	  enkelte	  spiller.	  	  

Der	  vil	  i	  denne	  periode	  være	  visse	  udsving	  for	  nogle	  spillere,	  da	  de	  i	  denne	  periode	  går	  ind	  i	  

puberteten.	  	  
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u-‐13	  –	  u-‐14	  

Konkurrencetræning	  

I	  denne	  aldersgruppe	  har	  spillerne	  stiftet	  bekendtskab	  med	  den	  rette	  træningskultur,	  og	  er	  

integreret	  i	  et	  sundt	  træningsmiljø.	  Det	  er	  derfor	  i	  denne	  periode	  spillerne	  skal	  introduceres	  

til	  konkurrencetræning,	  som	  kan	  overfører	  til	  kampsituationer.	  Træning	  gennem	  

konkurrencer	  skal	  dermed	  være	  med	  til	  at	  skabe	  et	  træningsmiljø	  med	  højere	  intensitet,	  

hvilket	  gør	  spillerne	  bedre	  rustet	  til	  kamp.	  	  	  

Det	  forventes	  at	  spillerne	  mestrer	  de	  mest	  basale	  tekniske	  færdigheder	  i	  denne	  årgang,	  

ligesom	  det	  også	  forventes,	  at	  der	  kommer	  et	  større	  kendskab	  til	  det	  taktiske.	  

Fokus	  områder	  

Det	  er	  vigtigt,	  at	  der	  i	  denne	  periode	  er	  et	  stort	  fokus	  på	  de	  tekniske	  færdigheder	  hos	  den	  

enkelte	  spiller.	  Dette	  skyldes,	  at	  der	  i	  denne	  periode	  vil	  være	  en	  stor	  forskel	  på	  spillerne	  –	  rent	  

fysisk,	  som	  i	  en	  kortere	  periode	  vil	  give	  nogle	  store	  niveauforskelle.	  Dette	  udligner	  sig	  dog	  de	  

kommende	  år.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  ’’små’’	  spillere	  udvikles	  lige	  så	  meget	  som	  de	  fysiske	  

stærke.	  	  

Sidst	  men	  ikke	  mindst	  er	  det	  videnskabeligt	  bevidst,	  at	  en	  færdighed(inderside	  for	  eksempel)	  

tager	  en	  spiller	  1000	  timer	  at	  lærer,	  HVIS	  han	  ikke	  er	  gået	  i	  puberteten	  endnu.	  Når	  spilleren	  

går	  i	  puberteten,	  og	  i	  tiden	  efter	  puberteten,	  vil	  den	  

samme	  færdighed	  tage	  10.000	  timer.	  Derfor	  skal	  der	  

trænes	  så	  meget	  teknisk	  træning	  som	  muligt	  i	  denne	  

årgang.	  

Teknisk	  

-‐ Hovedstød	  -‐	  Mestre	  det.	  

-‐ Finter	  og	  driblinger	  -‐	  Mestre	  det	  

-‐ Halvliggende	  vristspark	  -‐	  Sværere	  træning	  

-‐ Løbeskoling	  og	  agility	  -‐	  Mestre	  det.	  	  	  

Taktisk	  

-‐ Have	  kendskab	  til	  positionerne.	  

-‐ 2	  vs.	  1.	  
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-‐ 3	  vs.	  2.	  

Trænerforventning	  

Forventningerne	  til	  trænerne	  for	  denne	  aldersgruppe	  er,	  at	  de	  selv	  er	  det	  eksempel	  der	  skal	  

følges.	  Det	  vil	  sige	  at	  træneren	  er	  forgangsmand	  for	  den	  mere	  seriøse	  tilgang,	  gennem	  sit	  virke.	  	  

Træneren	  er	  også	  forsat	  ansvarlig	  for	  det	  sociale	  miljø	  i	  truppen,	  og	  skal	  sørge	  for	  at	  der	  

stadig	  er	  et	  trygt	  miljø	  for	  den	  enkelte	  spiller.	  	  

Der	  vil	  i	  denne	  periode	  være	  visse	  udsving	  for	  nogle	  spillere,	  da	  de	  i	  denne	  periode	  går	  ind	  i	  

puberteten.	  	  Træneren	  opfordres	  til	  at	  lave	  en	  række	  sociale	  arrangementer	  for	  spillerne.	  Det	  

er	  også	  i	  denne	  periode	  mange	  venskaber	  opstår.	  

u-‐15	  	  

Konkurrencetræning	  

I	  denne	  aldersgruppe	  har	  spillerne	  stiftet	  bekendtskab	  med	  den	  rette	  træningskultur,	  og	  er	  

integreret	  i	  et	  sundt	  træningsmiljø.	  Det	  er	  derfor	  i	  denne	  periode	  spillerne	  skal	  introduceres	  

til	  konkurrencetræning,	  som	  kan	  overfører	  til	  kampsituationer.	  Træning	  gennem	  

konkurrencer	  skal	  dermed	  være	  med	  til	  at	  skabe	  et	  træningsmiljø	  med	  højere	  intensitet,	  

hvilket	  gør	  spillerne	  bedre	  rustet	  til	  kamp.	  	  	  

Det	  forventes	  at	  spillerne	  mestrer	  de	  mest	  basale	  tekniske	  færdigheder	  i	  denne	  årgang,	  

ligesom	  det	  også	  forventes,	  at	  der	  kommer	  et	  større	  kendskab	  til	  det	  taktiske.	  

	  

Fokus	  områder	  

Det	  er	  vigtigt,	  at	  der	  i	  denne	  periode	  er	  et	  stort	  fokus	  på	  de	  tekniske	  færdigheder	  hos	  den	  

enkelte	  spiller.	  Dette	  skyldes,	  at	  der	  i	  denne	  periode	  vil	  være	  en	  stor	  forskel	  på	  spillerne	  –	  rent	  

fysisk,	  som	  i	  en	  kortere	  periode	  vil	  give	  nogle	  store	  niveauforskelle.	  Dette	  udligner	  sig	  dog	  de	  

kommende	  år.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  ’’små’’	  spillere	  udvikles	  lige	  så	  meget	  som	  de	  fysiske	  

stærke.	  	  

Sidst	  men	  ikke	  mindst	  er	  det	  videnskabeligt	  bevidst,	  at	  en	  færdighed(inderside	  for	  eksempel)	  

tager	  en	  spiller	  1000	  timer	  at	  lærer,	  HVIS	  han	  ikke	  er	  gået	  i	  puberteten	  endnu.	  Når	  spilleren	  
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går	  i	  puberteten,	  og	  i	  tiden	  efter	  puberteten,	  vil	  den	  samme	  færdighed	  tage	  10.000	  timer.	  

Derfor	  skal	  der	  trænes	  så	  meget	  teknisk	  træning	  som	  muligt	  i	  denne	  årgang.	  

	  

Teknisk	  

-‐ optimering	  af	  alle	  tekniske	  	  færdigheder.	  

-‐ Træning	  af	  indlæg.	  

-‐ Afslutninger,	  hvor	  og	  hvordan	  der	  skal	  afsluttes.	  

Taktisk	  

-‐ læren	  om	  	  de	  forskellige	  positioner.	  

-‐ Læren	  om	  grundspil.	  (formation,	  opspil,	  presspil)	  

-‐ Præsentation	  af	  forsvarspil	  (	  sideforskydning	  og	  zoneforsvar)	  

Fysisk	  

-‐ brugen	  af	  egen	  kropsvægt.	  

Andet	  

-‐ Spillersamtaler.	  

-‐ Spillermøder.	  

-‐ Anførerjobbet.	  

-‐ Regelindlæring.	  

	  

Trænerforventning	  

Forventningerne	  til	  trænerne	  

for	  denne	  aldersgruppe	  er,	  at	  

de	  selv	  er	  det	  eksempel	  der	  

skal	  følges.	  Det	  vil	  sige	  at	  

træneren	  er	  forgangsmand	  

for	  den	  mere	  seriøse	  tilgang,	  

gennem	  sit	  virke.	  	  

Træneren	  er	  også	  forsat	  ansvarlig	  for	  det	  sociale	  miljø	  i	  truppen,	  og	  skal	  sørge	  for	  at	  der	  

stadig	  er	  et	  trygt	  miljø	  for	  den	  enkelte	  spiller.	  	  



	   13	  

Der	  vil	  i	  denne	  periode	  være	  visse	  udsving	  for	  nogle	  spillere,	  da	  de	  i	  denne	  periode	  går	  ind	  i	  

puberteten.	  	  Træneren	  opfordres	  til	  at	  lave	  en	  række	  sociale	  arrangementer	  for	  spillerne.	  Det	  

er	  også	  i	  denne	  periode	  mange	  venskaber	  opstår.	  	  

u-‐17	  	  

Udviklingsperioden	  

Denne	  periode	  skal	  spillerne	  arbejde	  med	  det	  taktiske	  element,	  helt	  ned	  til	  den	  mindste	  

detalje.	  Det	  er	  her	  den	  taktiske	  forståelse	  skal	  trænes,	  fordi	  spillerne	  rent	  mentalt	  er	  parate	  til	  

det	  i	  denne	  aldersgruppe.	  De	  tekniske	  færdigheder	  skal	  trænes	  og	  vedligeholdes	  gennem	  spil,	  

så	  spilleren	  konstant	  udfordres	  i	  at	  træffe	  de	  rigtige	  beslutninger.	  	  

I	  denne	  periode	  kan	  træneren	  begynde,	  at	  arbejde	  med	  det	  mentale	  aspekt	  hos	  den	  enkelte	  

spiller.	  Det	  kan	  blandt	  andet	  være,	  hvordan	  man	  tackler	  modgang	  og	  medgang,	  samt	  en	  

konstant	  evaluering	  af	  præstationerne.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  der	  er	  fokus	  på	  det	  hele	  menneske,	  og	  

ikke	  kun	  fodboldspilleren.	  

I	  denne	  periode	  kan	  træneren	  begynde	  at	  arbejde	  mere	  målrettet	  med	  fysikken,	  hos	  de	  

spillere	  der	  er	  i	  den	  afsluttende	  fase	  af	  puberteten.	  

Fokus	  områder	  

Teknisk	  

-‐ Optimering	  af	  alle	  færdigheder.	  

-‐ Indlæg	  -‐	  Skal	  mestres	  	  

-‐ Afslutninger	  –	  Hvor	  og	  hvordan	  der	  afsluttes.	  

-‐ Specialisering	  i	  positionstræning.	  

-‐ Agility.	  

Taktisk	  

-‐ Mestrer	  deres	  positioner,	  samt	  have	  kendskab	  til	  de	  resterende	  positioner.	  

-‐ Grundspil.	  (formation,	  opspil,	  presspil)	  

-‐ Forsvarspil	  (sideforskydning	  og	  zoneforsvar)	  

-‐ Løb	  i	  feltet	  –	  Hvornår	  og	  hvordan	  dette	  udføres.	  
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Fysisk	  

-‐ Koordinations	  træning.	  

-‐ Styrke	  træning	  med	  egen	  krop	  

	  

Trænerforventning	  

Det	  er	  vigtigt,	  at	  træneren	  

er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  

vinderkultur	  hos	  

spillerne.	  Dette	  skal	  ske	  

gennem	  positiv	  kritik	  og	  

en	  graduering	  af	  

mentaltræningen.	  

Træneren	  er	  også	  forsat	  

ansvarlig	  for	  det	  sociale	  

miljø	  i	  truppen,	  og	  skal	  

sørge	  for	  at	  der	  stadig	  er	  

et	  trygt	  miljø	  for	  den	  

enkelte	  spiller.	  	  

Der	  vil	  i	  denne	  periode	  være	  visse	  udsving	  for	  nogle	  spillere,	  da	  de	  i	  denne	  periode	  går	  ind	  i	  

puberteten.	  	  Træneren	  opfordres	  til	  at	  lave	  en	  række	  sociale	  arrangementer	  for	  spillerne.	  Det	  

er	  også	  i	  denne	  periode	  mange	  venskaber	  opstår.	  	  

Det	  er	  vigtigt,	  at	  træneren	  kan	  guide	  spillerne	  både	  på	  og	  uden	  for	  banen.	  	  
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u-‐19	  

Konkurrence	  træning	  til	  vindermentalitet	  

I	  denne	  periode	  skal	  spillerne	  skabe	  et	  endnu	  større	  fokus	  på	  at	  vinde,	  hvilket	  også	  vil	  gøre	  

overgangen	  til	  seniorrækkerne	  lettere.	  

I	  denne	  periode	  skal	  der	  være	  stor	  fokus	  på	  parathed	  og	  koncentration,	  da	  dette	  også	  er	  et	  trin,	  

som	  er	  vigtigt	  for	  at	  kunne	  klare	  overgangen	  til	  seniorrækkerne.	  I	  træningen	  skal	  der	  ligges	  

endnu	  større	  intensivitet	  ind	  i	  træningen,	  hvor	  spillerne	  til	  dels	  har	  ansvaret	  for	  den	  rette	  

intensitet	  i	  træningen.	  	  

Teknisk	  

-‐ Optimering	  af	  alle	  færdigheder.	  

-‐ Indlæg	  -‐	  Skal	  mestres	  	  

-‐ Afslutninger,	  hvor	  og	  hvordan	  der	  afsluttes	  

-‐ Specialisering	  i	  positionstræning	  

-‐ Agility.	  

Taktisk	  

-‐ Mestrer	  deres	  positioner,	  samt	  have	  kendskab	  til	  de	  resterende	  positioner.	  

-‐ Grundspil.	  (formation,	  opspil,	  presspil)	  

-‐ Forsvarspil	  (sideforskydning	  og	  zoneforsvar)	  

-‐ Løb	  i	  feltet	  –	  Hvornår	  og	  hvordan	  dette	  udføres.	  

Trænerforventning	  

et	  er	  vigtigt,	  at	  træneren	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  vinderkultur	  hos	  spillerne.	  Dette	  skal	  ske	  

gennem	  positiv	  kritik	  og	  en	  graduering	  af	  mentaltræningen.	  Træneren	  er	  også	  forsat	  ansvarlig	  

for	  det	  sociale	  miljø	  i	  truppen,	  og	  skal	  sørge	  for	  at	  der	  stadig	  er	  et	  trygt	  miljø	  for	  den	  enkelte	  

spiller.	  	  

Der	  vil	  i	  denne	  periode	  være	  visse	  udsving	  for	  nogle	  spillere,	  da	  de	  i	  denne	  periode	  går	  ind	  i	  

puberteten.	  	  Træneren	  opfordres	  til	  at	  lave	  en	  række	  sociale	  arrangementer	  for	  spillerne.	  Det	  

er	  også	  i	  denne	  periode	  mange	  venskaber	  opstår.	  	  

Det	  er	  vigtigt,	  at	  træneren	  kan	  guide	  spillerne	  både	  på	  og	  uden	  for	  banen.	  
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Overgangen	  fra	  ungdomsfodbold	  til	  senior	  

Overgangen	  til	  senior	  fodbold	  er	  en	  fase,	  som	  vi	  Skalborg	  sætter	  stor	  fokus	  på.	  Det	  er	  vigtigt,	  

at	  ungdomspillerne	  kan	  føle	  at	  klubben	  gør	  alt	  hvad	  den	  kan,	  for	  at	  hjælpe	  til	  at	  overgangen	  

bliver	  nemmere.	  Derfor	  har	  vi	  en	  række	  regler,	  som	  vi	  forventer	  at	  ungdomstræneren	  og	  

seniortræneren	  respektere:	  

	  

-‐ Der	  skal	  afholdes	  et	  møde,	  hvor	  bestyrelsen	  snakker	  med	  u-‐	  19	  holdet	  om,	  hvordan	  de	  

støtter	  dem	  i	  overgangen.	  

-‐ Som	  2.	  Års	  u-‐19	  skal	  spillerne	  træne	  en	  gang	  om	  ugen	  med	  senior	  holdene.	  Dette	  sker	  

et	  halvt	  år	  før	  overgangen	  til	  seniorrækkerne	  sker.	  

-‐ Der	  skal	  løbende	  være	  dialog	  mellem	  seniortræner	  og	  u-‐19	  træner.	  

-‐ Spillere	  kan	  deltage	  i	  træningskampe	  og	  pokalkampe	  for	  senior.	  

-‐ Efter	  at	  u-‐19	  sæsonen	  er	  færdig,	  kan	  spillerne	  bruges	  på	  senior	  holdene.	  

-‐ En	  gang	  om	  året	  møder	  u-‐19	  holdet	  et	  senior	  hold	  i	  en	  intern	  træningskamp,	  hvor	  1.	  

holdets	  træner	  er	  til	  stede,	  for	  at	  få	  kendskab	  til	  spillerne.	  

-‐ Der	  laves	  arrangementer	  hvor	  u-‐19	  og	  seniortrupperne	  er	  sammen.	  	  

	  


