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ǀ	  Velkommen	  til	  Greve	  Mikrofodbold	  
Greve	  Fodbold	  har	  gennem	  årene	  lært	  mange	  børn	  at	  spille	  fodbold	  ud	  fra	  et	  udviklende	  og	  sundt	  
fodboldmiljø,	  drevet	  af	  frivillige	  forældre	  trænere.	  Der	  har	  dog	  tidligere manglet	  klare	  fælles	   
retningslinjer,	  der	  sikrer	  en	  fælles	  struktur	  og	  fællesskab	  for	  et	  sundt	  udviklingsmiljø	  for	  
børnefodbolden.	  Formålet	  med	  dette	  dokument	  er	  derfor	  at	  skabe	  fælles	  rammer	  for	  børn,	  
trænere,	  holdledere	  og	  forældre,	  når	  man	  spiller	  børnefodbold	  i	  Greve	  Fodbold.	  

Den	  er	  udarbejdet	  af	  Greve	  Fodbold	  på	  baggrund	  af	  materiale	  fra	  DBU	  samt	  klubbens	  mange	  års	  
erfaringer	  fra	  Mikro- og børnefodbold.	  	  

Vi	  skal	  i	  Greve	  Fodbold	  hele	  tiden	  huske,	  hvorfor	  børn	  spiller	  fodbold,	  til	  træning	  og	  kamp.	  Det	  gør	  
de,	  for	  at	  opleve,	  at	  det	  er	  sjovt,	  for	  at	  være	  involveret,	  for	  at	  lege	  med	  den	  lille	  runde	  bold,	  for	  
fællesskabet	  og	  venskabet.	  	  	  

Børn	  spiller	  ikke	  fodbold	  for	  sjov,	  men	  fordi	  det	  er	  sjovt!	  

Vores	  værdigrundlag	  er	  som	  udgangspunkt	  DBU’s	  Holdninger	  &	  Handlinger	  til	  børnefodbold:	  
https://www.dbu.dk/~/media/Files/DBU_Broendby/bu/holdningshaefte_2012.pdf	  

Det	  er	  vores	  mission	  at	  tiltrække	  og	  udvikle	  under	  hensyntagen	  til	  den	  enkelte	  spillers	  niveau,	  
engagement	  og	  læringsstil.	  Vi	  skal	  fastholde	  flest	  mulige	  børn	  frem	  til	  overgangen	  til	  
ungdomsrækkerne.	  Det	  er	  vores	  målsætning,	  at	  alle	  spillere	  skal	  behandles	  med	  respekt	  og	  
individuelt	  udfordres	  i	  henhold	  til	  evner,	  så	  de	  oplever	  glæden	  ved	  fodbold.	  	  

Principperne	  i	  denne	  manual	  som	  er	  godkendt	  af	  den	  sportslige	  ledelse	  samt	  bestyrelsen,	  er	  en	  
opslagsbog,	  som	  trænere,	  holdledere,	  spillere	  eller	  engagerede	  forældre	  altid	  kan	  ty	  til,	  når	  
informationer	  mangler,	  eller	  der	  skal	  løses	  opgaver.	  Samtidig,	  er	  det	  vores	  håb,	  at	  den	  ”nye”	  
mikrotræner	  i	  Greve	  Fodbold	  kan	  benytte	  dokumentet	  som	  en	  guide	  i	  den	  daglige	  hverdag	  og	  ved,	  
hvad	  det	  indebærer	  som	  frivillig	  forældre	  træner,	  inden	  han/hun	  melder	  sig	  under	  fanerne	  i	  Greve	  
Mikrofodbold.	  

Denne	  ”manual”	  for	  Greve	  Mikrofodbold	  vil	  løbende	  blive	  udviklet,	  og	  hvis	  du	  som	  forældre,	  
træner	  eller	  spiller	  har	  forslag	  til	  forbedringer,	  modtages	  de	  gerne	  ved	  henvendelse	  til	  
sportschefen	  for	  Greve	  Mikro- og børnefodbold.	  

Velkommen	  til	  mikrofodbolden	  her	  i	  Greve	  og	  vi	  glæder	  os	  til	  mange	  gode	  timer	  på	  banerne!	  

Med	  sportslig	  hilsen	  
Sportschefen	  Greve	  Mikro- og børnefodbold
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ǀ	  Greve	  Fodbold	  sportslige	  &	  administrative	  struktur
For	  en	  stor	  fodbold	  klub	  med	  1700+	  medlemmer	  kræves	  en	  stor	  organisation.	  Mikroafdelingen	  
koordineres	  af	  sportschefen	  for	  mikro/børn	  i	  samarbejde	  med	  udviklingsleder	  og	  administrative	  
koordinatorer	  for	  3	  mands	  fodbold	  (U5-U7)	  og	  5	  mands	  fodbold	  (U8-U10)	  samt	  alle	  de	   frivillige	  
forældre	  trænere/holdledere.	  Alle	  årgange	  organiseres	  med	  en	  cheftræner	  for	  hver	  spillergruppe,	  
et	  passende	  antal	  trænere	  samt	  holdledere	  og	  gerne	  en	  socialt	  ansvarlig.	  	  	  

ǀ Rammerne for Greve Mikrofodbold
Mikrofodbolden i Greve er en af landets største med ca. 350 børn samt omkring 50+ frivillige 
forældre trænere. De 350 børn er fordelt med ca. 285 drenge og ca. 65 piger per efteråret 2015.

Årgangene er som udgangspunkt kønsopdelt pga. vores store antal børn per årgang i Greve 
Mikrofodbold, men vi ser og opfordrer gerne trænere til at arrangere træning på tværs af køn, da 
både piger og drenge kan lære af hinanden.   

Mikrofodbolden er inddelt i årgangene U5/U6, U7, U8 og U9. I U5-U7 spilles 3 mod 3 på en bane, 
og om vinteren spilles indendørs på halvbaner 4 mod 4. Fra U8-U9 spilles 5 mod 5 fodbold på en 
bane både ude og inde. Når man bliver U10, går man fra ”mikro” til ”børne” afdelingen og spiller 
så 8 mands fodbold. 

I Greve Fodbold anbefaler vi iht. DBU at træne hele årgangen sammen. Hos drengene ser vi dog 
typisk et meget højt medlemsantal, og derfor arbejder vi her typisk med mindre spillergrupper på 
ca. 24 børn. Antallet kan variere fra årgang til årgang, men ligger typisk mellem 50-80 spillere per 
årgang. 
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Omkring	  første	  april	  hvert	  år	  starter	  U5.	  Det	  er	  for	  de	  børn	  der	  bliver	  5	  år	  det	  samme	  kalender	  år.	  
De	  oprettes	  i	  medlemssystemet	  som	  en	  samlet	  årgang/hold	  =	  U5-‐1.	  I	  KampKlar	  oprettes	  der	  
spillergrupper	  af	  24	  børn	  på	  baggrund	  af	  sociale	  forhold.	  Spillergrupperne	  benyttes	  til	  at	  skabe	  
tryghed,	  lettere	  administration	  af	  stations	  træning,	  som	  typisk	  opdeles	  i	  3	  x	  6-‐8	  børn	  per	  
træningsstation,	  kamp	  samt	  sociale	  aktiviteter	  på	  tværs	  af	  årgangen.	  Spillergrupperne	  oprettes	  
efter	  farverne	  blå,	  hvid,	  sort	  osv.	  Der	  tilknyttes	  4	  trænere	  per	  spillergruppe.	  Der	  udpeges	  en	  
cheftræner,	  som	  har	  ansvaret	  for	  planlægningen	  af	  træningen	  og	  fastsættelse	  af	  lige	  stærke	  
kamphold	  i	  perioden	  U5-‐U7.	  Ligeledes	  tilknyttes	  en	  holdleder	  til	  administration	  af	  kampklar	  samt	  
en	  stævnefordeler	  udpeges	  (evt.	  en	  træner),	  der	  står	  for	  dette	  på	  tværs	  af	  årgangen.	  	  

Kilde:	  DBU	  KampKlar.	  

Det	  anbefales,	  at	  de	  nye	  årgange	  træner	  1	  time	  i	  hverdagen,	  da	  der	  i	  weekenden	  løbende	  spilles	  
DBU	  Mikrofodbold	  kampe.	  Fra	  U6	  er	  det	  i	  alle	  tilfælde	  træneren,	  der	  vurderer,	  hvornår	  holdet	  eller	  
enkelte	  spillere	  er	  klar	  til	  at	  spille	  kampe,	  og	  hvor	  tit	  holdet	  har	  behov	  for	  stævner	  i	  forhold	  til	  tid	  
på	  træningsbanen.	  At	  træne	  er	  en	  naturlig	  forudsætning	  for	  at	  kunne	  indgå	  i	  fællesskabet	  i	  
gruppen	  og	  på	  hele	  årgangen	  samt	  udvikle	  sig	  og	  blive	  udtaget	  til	  kampe!	  	  	  

Aktiviteter	  og	  stævner:	  

Greve	   Mikrofodbold	   tilbyder	   DBU´s	   børneturneringer,	   som	   kører	   4	   gange	   udendørs	   i	   foråret	   
(april-juni),	   4	   gange	   udendørs	   i	   efteråret	   (august-oktober)	   samt	   4	   gange	   indendørs	   om	  
vinteren	  (2	  gange	  
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før	  jul	  og	  2	  gange	  efter	  jul).	  Efter	  4	  DBU	  stævne	  i	  forårs-‐	  og	  vintersæsonen	  uddeles	  der	  medaljer	  til	  
børnene!	  Der	  kan	  også	  vælges	  4	  gange	  indendørs	  i	  vintersæsonen	  via	  dgi.dk	  i	  stedet	  for	  DBU.	  
Tilslut,	  tilbyder	  Greve	  Mikrofodbold	  også	  jyske3bold.dk	  storstævner	  med	  bander	  og	  medaljer,	  som	  
spilles	  1	  gang	  i	  foråret	  og	  1	  gang	  i	  efteråret.	  	  

Alle	  ovennævnte	  stævner	  betales	  af	  Greve	  Fodbold	  og	  har	  en	  varighed	  på	  ca.	  2-3	  timer.	  

Yderligere	  stævner	  og	  private	  betalingsstævner	  kan	  findes	  på	  staevner.dk.	  Det	  anbefales	  i	  
Mikrofodbold	  primært	  at	  tage	  til	  betalingsstævner,	  hvor	  alle	  får	  noget	  med	  hjem.	  	  

ǀ	  Mikrotræning	  
Varig	  fodboldinteresse	  og	  god	  børnetræning	  er,	  når	  træningsmiljøet	  er	  anerkendende,	  skaber	  
nysgerrighed	  og	  er	  eksperimenterende.	  Det	  skal	  være	  tilpasset	  udfordringer	  –	  udvikle	  intelligens,	  
motorik	  og	  socialt.	  Det	  skal	  skabe	  glæde	  og	  børnene	  skal	  opleve,	  at	  de	  lykkes	  med	  øvelserne.	  Vi	  
skal	  skabe	  tillid,	  tryghed,	  kammeratskab	  og	  fællesskab.	  

Et	  af	  de	  vigtigste	  områder	  for	  at	  lære	  og	  udvikle	  fodbold	  egenskaber	  er	  gentagelser	  og	  arbejde	  i	  
små	  grupper	  på	  6-‐8	  spillere	  (gerne	  mindre,	  hvis	  I	  har	  friske	  forældre)	  per	  station.	  Træningen	  af	  
spillerne	  handler	  ikke	  om	  at	  fejlrette,	  hvor	  alt	  er	  rigtig	  eller	  forkert,	  men	  hvor	  det	  enkelte	  barn	  hele	  
tiden	  skal	  coaches	  i	  den	  rigtige	  retning,	  så	  barnet	  udøver	  færdigheden	  korrekt	  og	  bevarer	  
selvværdet.	  Enhver	  træning	  skal	  indeholde	  mange	  boldberøringer	  med	  henholdsvis	  højre	  og	  
venstre	  fod	  og	  skal	  i	  90	  %	  af	  tiden	  foregå	  med	  en	  bold	  til	  hver	  enkelt	  spiller.	  	  	  	  

I	  Greve	  Mikrofodbold	  følger	  vi	  som	  udgangspunkt	  DBU’s	  anbefalinger	  omkring	  opbygning	  af	  
træning	  og	  øvelser:	  
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1) DBU	  Mikro- og børnetræning

http://www.dbu.dk/~/media/Files/DBU_Broendby/bu/DBUk boernetrarnermanual.pdf

2) Aldersrelateret	  træning	  –	  Bind	  1:	  5k 14	  årige

http://www.dbu.dk/boern_og_unge/bornefodbold/~/media/Files/DBU_Broendby/bu/alde 

rsrelateret_traening_2008_ny.pdf

3) DBU	  fodbold	  app	  –>	  KampKlar	  k >	  Værkstøjskassen	  k >	  ”Øvelsesbanken	  –	  børnetræning” 

http://www.dbu.dk/klubservice/ITk tilbud/Fodbold_app

http://www.dbu.dk/nyheder/2014/august/traeningsoevelser_paa_mobilen.aspx	  
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I	  henhold	  til	  DBU’s	  aldersrelateret	  træning	  skal	  vi	  de	  første	  par	  år	  i	  den	  tekniske	  træning	  arbejde	  
efter	  følgende	  model:	  

Kilde:	  Side	  11,	  Bind	  1:	  5-‐14	  årige	  aldersrelateret	  træning.	  

Ovennævnte	  figur	  betyder,	  at	  vi	  skal	  prioritere	  temaerne	  fodboldkoordination,	  lodret	  vristspark	  og	  
driblinger.	  Basisteknik	  skal	  altså	  indeholde	  de	  grundlæggende	  elementer	  som	  løb	  med	  bold,	  
modtagelse	  og	  spark.	  
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I	  henhold	  til	  DBU’s	  aldersrelateret	  træning	  skal	  vi	  de	  første	  par	  år	  i	  den	  taktiske	  træning	  arbejde	  
efter	  følgende	  model:	  

Kilde:	  Side	  30,	  Bind	  1:5-‐14	  årige	  aldersrelateret	  træning.	  

Ovennævnte	  figur	  betyder,	  at	  vi	  ikke	  skal	  prioritere	  den	  taktiske	  del	  særlig	  højt	  i	  børnefodbolden	  
og	  primært	  fokusere	  på	  udviklingsområderne	  1	  mod	  1	  sidevendt/retvendt	  og	  2	  mod	  1,	  2	  mod	  2	  i	  
små	  områder,	  da	  dette	  vil	  fremme	  deres	  rumopfattelse	  og	  teknik.	  	  

Det	  betyder	  også,	  at	  vi	  først	  fra	  9	  års	  alderen	  skal	  arbejde	  mere	  med	  den	  individuelle	  taktiske	  
forståelse.	  Nu	  skal	  spillerne	  lære,	  hvordan	  de	  skal	  forholde	  sig	  til	  bolden,	  medspillerne	  og	  senere	  
også	  modstanderen.	  Se	  evt.	  side	  35	  i	  den	  aldersrelateret	  træning	  fra	  DBU.
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I	  henhold	  til	  DBU’s	  aldersrelateret	  træning	  er	  den	  kronologiske	  alder	  ikke	  altid	  den	  samme	  som	  
den	  biologiske	  alder.	  Vi	  vil	  dog	  stadig	  følge	  DBU’s	  beskrivelse	  af	  aldersgrupperne	  og	  den	  
anbefaling,	  der	  gives	  i	  forbindelse	  med	  fysiske	  udviklingsområder,	  der	  skal	  prioriteres	  lavere	  end	  
det	  tekniske	  træning:	  	  

Kilde:	  Side	  50,	  Bind	  1:	  5-‐14	  årige	  aldersrelateret	  træning.	  

Den	  fysiske	  træning	  af	  børn	  skal	  ske	  gennem	  leg	  og	  bør	  indeholde	  øvelser,	  der	  fremmer	  
koordination,	  teknik	  og	  skal	  indeholde	  følgende	  udviklingsområder:	  

5-‐8	  årige	   9-‐14	  årige	  
-‐	  Koordination	  og	  motorik	   -‐	  Koordination	  
-‐	  Løbeskoling	   -‐	  Agility	  (fodboldhurtighed)	  
-‐	  Agility/fartleg/lege	   -‐	  Styrketræning	  
-‐	  Fysisk	  træning	  gennem	  leg	  og	  bevægelse	   -‐	  Hurtighedstræning	  
-‐	  Bevægelighedstræning	   -‐	  Frekvenstræning	  (hurtige	  fødder)	  

-‐	  Stabilitetstræning	  
-‐	  Springtræning	  
-‐	  Bevægelighedstræning	  
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	  Kilde:	  DBU	  og	  hver	  område	  uddybes	  i	  DBU’s	  aldersrelateret	  træning.	  

I	  henhold	  til	  DBU’s	  aldersrelateret	  træning	  skal	  vi	  også	  arbejde	  med	  mental	  træning	  i	  
børnefodbolden	  og	  respektere	  følgende	  model:	  

Kilde:	  Side	  68,	  Bind	  1:	  5-‐14	  årige	  aldersrelateret	  træning.	  

Ovennævnte	  figur	  betyder,	  at	  vi	  som	  trænere	  skal	  fokusere	  på	  at	  skabe	  et	  fodboldmiljø,	  der	  skaber	  
motivation,	  glæde,	  trivsel,	  udvikle	  kompetencer	  og	  selvtillid,	  der	  alt	  sammen	  er	  med	  til	  at	  gøre	  det	  
sjovt	  og	  tilsikre,	  at	  barnet	  fortsætter	  med	  at	  spille	  fodbold.	  	  

Følgende	  trænings-‐/aktivitetsmængde	  anbefaling	  fra	  DBU	  bør	  følges:	  
Der	  er	  selvfølgelig	  forskel	  på,	  om	  man	  er	  i	  den	  yngste	  eller	  ældste	  del	  af	  den	  specifikke	  
aldersgruppe.	  De	  5-‐årige	  skal	  måske	  træne	  én	  gang	  om	  ugen,	  og	  den	  8-‐årige	  skal	  træne	  to	  gange	  
om	  ugen.	  Der	  skal	  også	  tages	  forbehold	  for	  kapacitet	  og	  faciliteter,	  som	  kan	  have	  indflydelse	  på	  
træningsdage.	  Fx	  kan	  indendørs	  sæsonen	  betyde,	  at	  spillergruppen	  skal	  opdeles	  i	  2	  
træningsgrupper.	  I	  dette	  tilfælde	  skal	  der	  tages	  højde	  for	  sociale	  forhold	  hos	  cheftræneren.	  
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5-‐8	  årige,	  5-‐8	  timer:	  

Angivet	  i	  minutter	   Man	   Tirs	   Ons	   Tors	   Fre	   Lør	   Søn	  
Klubtræning	  
Individuel	  træning	  

75-‐120	   75-‐120	   Stævne	  
Kampe	  

Selvtræning/streetfodbold/	  
Specifik	  træning/	  
alsidig	  træning	  

15	  før	  tr.	  
15	  i	  
skolen	  

30	  i	  
skolen	  

15	  før	  tr.	  
15	  i	  
skolen	  

30	  i	  
haven	  

30	  i	  
skolen	  

30	  i	  
haven	  

30	  i	  
haven	  

9-‐12	  årige,	  10-‐15	  timer:	  

Enten/	   Eller	  
Angivet	  i	  minutter	   Man	   Tirs	   Ons	   Tors	   Fre	   Lør	   Søn	  
Klubtræning	  
Individuel	  træning	  

75-‐120	   75-‐120	   (Teknik-‐	  
skole)	  

75-‐120	   Stævne	  
Kampe	  

Selvtræning/streetfodbold/	  
alsidig	  træning	  

30	  før	  
tr.	  
30	  i	  
skolen	  

60	  i	  
haven	  

30	  før	  
tr.	  
30	  i	  
skolen	  

30	  før	  
tr.	  
30	  i	  
skolen	  

30	  før	  
tr.	  
30	  i	  
skolen	  

90	  
på	  
gaden	  

Træningsdage	  for	  børn	  i	  Greve	  Fodbold	  
Træningsugen	  kan	  fx	  se	  således	  ud	  for,	  at	  sikre	  muligheden	  for	  op/ned/fællestræning	  i	  mellem	  
årgangene:	  

U5/U6	  
17:00-‐18:00	  

U7	  
17:00-‐18:00	  

U8	  
16:45-‐18:00	  

U9	  
18:00-‐19:30	  

U10	  
18:00-‐19:30	  

Mandag	   (Træning)	   Træning	  
Tirsdag	   Træning	   Træning	   Træning	  
Onsdag	   Træning	   Træning	  
Torsdag	   Træning	   Træning	  
Fredag	  
Det	  vil	  være	  fast,	  at	  ulige	  årgange	  i	  Greve	  Mikrofodbold	  har	  faste	  træningsdage	  mandage	  og	  
onsdage,	  mens	  lige	  årgange	  har	  tirsdage	  og	  torsdage.	  Således	  at	  eksempelvis	  årgang	  2007	  og	  2009	  
træner	  mandag	  og	  onsdag,	  mens	  årgang	  2006	  og	  2008	  træner	  tirsdag	  og	  torsdag.	  Undtaget	  herfor	  
er	  pigeholdene,	  der	  alle	  træner	  mandage	  og	  onsdage.	  Der	  tages	  forbehold	  for	  evt.	  
kapacitetsbegrænsninger.	  

Strukturen	  på	  en	  træning	  for	  U5/U6	  og	  U7	  
Som	  travl	  frivillig	  forældretræner	  og	  samtidig	  med	  stor	  mulighed	  for	  begrænset	  fodbold	  kendskab	  
kan	  det	  være	  en	  stor	  opgave	  at	  forberede	  en	  træning.	  Her	  følger	  et	  simpel	  eksempel	  på	  skabelon,	  
og	  hvordan	  man	  henter	  inspiration	  iht.	  Til	  side	  6	  punkt	  3.	  
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1. Fælles	  Start	  –	  Der	  bydes	  velkommen	  og	  dagens	  program	  præsenteres	  kort
2. Fælles	  opvarmning
3. Stationstræning	  –	  med	  generel	  koordinations-‐	  og	  motoriktræning,	  småspil,	  øvelser	  og

spiltræning
4. Fælles	  afslutning	  –	  Hvad	  har	  vi	  lært	  i	  dag?	  Og	  slut	  gerne	  af	  med	  lidt	  sjov	  J

Du	  henter	  70	  øvelsesvideoer	  samt	  80	  andre	  inspirationsøvelser	  til	  træningspas	  ved	  at	  gøre	  
følgende:	  

1) Åbne	  din	  DBU	  App	  på	  din	  smartphone
2) Vælg	  ”Øvelsesbanken	  –	  børnetræning”
3) Vælg	  ”Træninger”
4) Vælg	  ”DBU”
5) Vælg	  relevante	  træningspas	  eks.	  ”Træningspas	  1:	  U6”:

I	  Greve	  Mikrofodbold	  vil	  vi	  gerne	  have	  at	  børnene	  har	  rigtig	  mange	  boldberøringer	  til	  træning	  hver	  
gang.	  Derfor	  er	  det	  et	  krav	  til	  trænerne,	  at	  leg,	  øvelser	  og	  småspil	  altid	  foregår	  med	  bold.	  

Strukturen	  på en	  træning	  for	  U8
Nedenfor	  ses	  2	  eksempler	  fra	  DBU	  på,	  hvordan	  der	  kan	  praktiseres	  træning	  efter	  princippet	  ”25-‐
50-‐25”	  indenfor	  de	  forskellige	  udviklingstrin:	  
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Eksempel	  1	  
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Eksempel	  2	  

Nedenfor	  ses	  et	  eksempel	  på,	  hvorledes	  cheftrænerne	  på	  en	  årgang	  kan	  tilrettelægge	  træningen	  
for	  en	  måned,	  og	  hvordan	  det	  enkelte	  træningspas	  er	  forberedt.	  
At	  der	  er	  konsensus	  i	  træningen	  på	  alle	  årgangene	  fra	  U8-‐U10	  er	  vitalt	  for,	  at	  få	  succes	  i	  træningen	  
og	  få	  udviklet	  alle	  spillere	  i	  samme	  retning	  uanset	  niveau.	  

Månedens	  temaér	  	  	  	  
Uge	  34:	  Vendinger/cuts	  
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Uge	  35:	  Driblinger	  
Uge	  36:	  1.	  Gangs	  berøringer	  
Uge	  37:	  Indersider	  

Dagens	  træningspas	  i	  uge	  34	  

10	  min:	  Opvarmning	  (alle	  har	  en	  bold)	  
-‐	  Basal	  boldbehandling,	  fodled,	  boldkontrol	  og	  bevægelse	  

15	  min:	  Opdeling	  i	  to	  stationer	  
-‐	  Øvelse:	  Vending	  med	  pres	  (frigøre	  bolden	  fra	  pres	  og	  lavt	  tyngdepunkt)	  
-‐	  Øvelse:	  Vending	  til	  afslutning	  (retningsbestemt	  vending	  og	  indersidespark)	  
15	  min:	  Skift	  på	  de	  to	  stationer	  

10	  min:	  Agilitybane	  –	  Se	  motorik	  øvelser	  under	  træningen	  på	  DBU	  App’en	  

15	  min:	  Ny	  opdeling	  to	  stationer	  
-‐	  Øvelse:	  Driblekant	  (med	  begge	  ben	  og	  udførelse	  tæt	  på	  modstander)	  
-‐	  Øvelse:	  1v1	  fejlvendt	  (orientering	  før	  boldmodtagelse	  og	  blive	  retvendt)	  
15	  min:	  Skift	  på	  de	  to	  stationer	  

10	  min.	  Intervalspil	  med	  mål	  tæt	  på	  hinanden	  
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Alternativ	  træning	  –	  Futsal	  
DBU	  har	  godkendt	  Futsal	  som	  alternativ	  fodbold	  træning.	  Futsals	  betydning	  for	  udviklingen	  af	  
fodbold	  kan	  næsten	  ikke	  vurderes	  højt	  nok.	  Futsal	  påvirker	  moderne	  fodbold	  gennem	  leg,	  teknik,	  
hurtighed	  og	  fornyelse.	  Det	  er	  derfor	  på	  mange	  måder	  den	  bedste	  form	  for	  træning	  for	  børn,	  og	  vi	  
opfordrer	  gerne	  trænerne	  til	  at	  træne	  dette	  fx	  indendørs	  i	  vintersæsonen.	  Der	  hentes	  inspiration	  
til	  øvelser:	  

• http://video.dbu.dk/video/8960487/futsaltraening-‐avancerede-‐afleveringer
• http://www.dgi.dk/fodbold/futsal

Træningspas	  bør	  afsluttes	  med	  en	  sjov	  øvelse,	  hvor	  alle	  spillere	  uanset	  niveau	  får	  en	  positiv	  oplevelse.	  
Træningspas	   startes	   og	   sluttes	   med	   fællessamling	   med	   deltagelse	   af	   trænere	   og	   alle	   spillere	   i	  
spillergruppen!	  

Materialer,	  rekvisitter	  og	  faciliteter	  mærket	  børnefodbolden	  
Alle	  tilbydes	  lige	  træningsudstyr	  og	  faciliteter.	  Hver	  spillergruppe	  per	  køn	  skal	  have	  følgende	  
materialer	  til	  rådighed	  til	  træning:	  

-‐   1	  fodbold	  og	  futsal	  bold	  per	  barn	  eller	  træner	  
-‐   3-‐4	  sæt	  forskellige	  farvet	  veste	  
-‐   5x10	  flade	  kegler	  i	  5	  forskellige	  farver.	  I	  alt	  50	  stk.	  
-‐   2	  stk.	  koordinationstiger	  
-‐   10	  stk.	  ringe/hulahopringe	  
-‐   8	  stk.	  slalom	  stænger	  
-‐   10	  stk.	  hække	  
-‐   5	  stk.	  porte	  
-‐   10-‐20	  høje	  lette	  kegler	  
-‐   10	  høje	  kraftige	  kegler,	  der	  ikke	  kan	  vælte	  
-‐   2	  stk.	  5	  mandsbaner	  (U8-‐U10)	  inkl.	  2	  stk.	  3	  mandsmål	  per	  bane	  
-‐   4	  stk.	  3	  mandsbaner	  (U5-‐U7)	  
-‐   Store	  indendørsbaner	  (Fx	  Holmeager,	  Damager	  osv.)	  i	  vintersæsonen	  

Det	  ses	  gerne,	  at	  faciliteter	  aftaler	  med	  skoler	  mulighed	  for	  rum	  hvor	  indendørs	  materialer	  inkl.	  jydeml	  
opbevares!	  

ǀ	  Struktur	  for	  Greve	  Mikrofodbold	  
Spillergruppe	  sammensætning	  og	  niveaudeling	  
Som	  man	  hurtigt	  vil	  opleve	  til	  træningen,	  består	  en	  spillerårgang	  af	  nogle	  børn	  med	  vidt	  forskellige	  
forudsætninger	  og	  erfaringer	  lige	  fra	  børn,	  der	  aldrig	  har	  prøvet	  at	  spille	  fodbold	  og	  til	  nogle	  børn,	  
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der	  er	  øvede,	  selvom	  de	  ikke	  er	  særlig	  gamle.	  Denne	  situation	  vil	  der	  altid	  være,	  når	  børn	  starter	  til	  
fodbold.	  og	  den	  vil	  også	  være	  der,	  når	  de	  ”slutter”	  i	  børneafdelingen	  og	  bliver	  ungdomsspiller.	  For	  
at	  kunne	  lave	  et	  træningsmiljø,	  hvor	  alle	  udvikler	  sig,	  er	  man	  nødt	  til	  at	  niveaudele.	  Niveaudeling	  
er	  en	  helt	  naturlig	  ting	  af	  det	  at	  træne	  fodbold.	  Den	  store	  misforståelse	  her	  er	  bare,	  at	  det	  ofte	  
bliver	  forvekslet	  med	  selektion.	  	  	  

DBU	  opfordrer	  klubberne	  til	  at	  danne	  lige	  hold	  til	  kampe	  og	  IKKE	  SELEKTERE	  spillerne	  til	  træning	  
-‐	  fordi	  både	  dygtige	  og	  mindre	  dygtige	  spillere	  har	  behov	  for	  at	  være	  sammen.	  
-‐	  fordi	  de	  mindre	  dygtige	  spillere	  lærer	  ved	  at	  se,	  hvordan	  de	  dygtigere	  spillere	  laver	  en	  
dribling/finte.	  
-‐	  fordi	  de	  dygtigere	  spillere	  skal	  have	  tid	  og	  plads	  til	  at	  udvikle	  driblinger/finter.	  
-‐	  fordi	  vi	  skal	  give	  tid	  og	  plads	  til	  eksperimenter	  og	  skabe	  miljøer,	  hvor	  det	  er	  OK	  at	  lave	  fejl.	  

Fra	  U8	  Drenge/Piger	  er	  der	  niveaudeling	  til	  kampe	  i	  DBU.	  Det	  betyder,	  at	  holdene	  matches	  bedre	  i	  
de	  enkelte	  kampe,	  men	  DBU	  opfordrer	  stadig	  til,	  at	  alle	  træner	  sammen.	  I	  træningen	  niveaudeles	  i	  
de	  enkelte	  øvelser	  efter	  behov,	  men	  alle	  i	  spillergruppen	  er	  en	  del	  af	  den	  samme	  træning.	  Vi	  
selekterer	  ikke	  spillerne	  på	  1.,	  2.	  og	  3.	  hold	  i	  børnetræningen.	  Vi	  spillerudvikler	  alle.	  	  

Fakta:	  
Selektion:	  Er	  udvælgelse	  af	  de	  bedste	  spillere	  til	  det	  bedste	  hold.	  Det	  kan	  foregå	  både	  internt	  i	  
klubben,	  men	  også	  som	  ’fiskeri’	  fra	  andre	  klubber.	  Selektion	  i	  en	  tidlig	  alder	  er	  uheldigt,	  da	  man	  
ikke	  kan	  se,	  om	  en	  spiller	  vil	  nå	  højeste	  niveau	  så	  tidligt.	  Derfor	  ser	  man	  ofte	  i	  selektionsmiljøer,	  at	  
der	  kasseres	  mange	  børn,	  efterhånden	  som	  de	  overhales	  af	  jævnaldrende	  kammerater.	  Det	  
opbygger	  et	  præstationsmiljø,	  hvor	  børnene	  forsøger	  at	  undgå	  at	  begå	  fejl,	  hvilket	  er	  dårligt	  for	  
barnets	  udvikling.	  Derfor	  mener	  DBU,	  at	  selektion	  skal	  undgås	  indtil	  U13-‐niveau.	  I	  stedet	  anbefaler	  
DBU	  niveaudeling	  fra	  U8.	  

Niveaudeling:	  er	  den	  proces,	  hvor	  spillerne	  fleksibelt	  fra	  gang	  til	  gang	  i	  træning	  og	  kamp	  inddeles	  
efter	  deres	  aktuelle	  niveau.	  Det	  optimale	  udviklingsmiljø	  defineres	  ud	  fra	  begrebet	  ”25-‐50-‐25”.	  25	  
%	  af	  tiden	  bør	  spillerne	  udfordres	  af	  spillere	  under	  eget	  niveau,	  50	  %	  af	  tiden	  af	  spillere	  på	  eget	  
niveau	  og	  25	  %	  af	  tiden	  af	  spillere	  over	  eget	  niveau.	  DBU	  anbefaler	  ovenstående	  niveaudeling	  til	  
U8	  og	  U9.	  Fra	  U10	  til	  U12	  anbefales	  der	  en	  mere	  fast	  niveaudeling,	  men	  stadig	  efter	  begrebet	  25-‐
50-‐25.	  	  

Kilde:	  DBU’s	  Holdninger	  og	  Handlinger	  	  
Læs	  mere	  
http://www.dbujylland.dk/Nyheder/2015/Februar/FCB_Akademi#2dFSmgFjTWXDYJep.99	  

Proces	  og	  forløb	  omkring	  niveaudeling:	  
Fra	  U5	  og	  frem	  til	  og	  med	  U9	  er	  spillergrupperne	  generelt	  faste	  og	  efter	  en	  struktur	  med	  store	  
spillergrupper,	  hvor	  det	  er	  de	  sociale	  relationer,	  der	  præger	  inddelingen,	  når	  man	  starter	  til	  
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fodbold.	  I	  U9	  skal	  der	  arrangeres	  decideret	  fælles	  træningspas	  for	  hele	  årgangen.	  På	  disse	  
træningspas	  er	  det	  vigtigt,	  at	  trænerne	  sørger	  for	  at	  evaluere	  spillerne	  ud	  fra	  teknik	  (finter,	  
driblinger,	  boldberøring),	  hurtighed,	  mentale	  profil	  og	  opdele	  dem	  i	  forhold	  til	  deres	  aktuelle	  
udviklingsniveau.	  Der	  bør	  som	  minimum	  være	  1	  fast	  fælles	  ugentlig	  årgangstræningspas	  (der	  
arrangeres	  af	  trænerne	  med	  invitation	  til	  udviklingskoordinatoren	  samt	  sportschefen	  for	  Mikro- 
og børnefodbold),	  således	  at	  man	  i	  juni	  kan	  etablere	  en	  løs	  spillergruppe	  inddeling.	  
Udviklingskoordinatoren	  samt	  sportschefen	  for	  børnefodbolden	  konfirmerer	  den	  endelige	  
spillegruppe	  inddeling	  ud	  fra	  indstillingerne	  fra	  cheftrænerne.	  	  	  	  	  	  	  	  

Ved	  at	  have	  større	  spillergrupper	  kan	  man	  i	  disse	  gruppere	  både	  i	  forhold	  til	  træning	  og	  kamp,	  og	  
sørge	  for	  optimale	  trænings-‐	  og	  udviklingsbetingelser	  for	  både	  de	  gode	  spillere	  såvel	  for	  dem	  med	  
knap	  så	  højt	  niveau	  inden	  for	  hver	  spillergruppe.	  Der	  skal	  være	  1:9	  træner	  tilknyttet.	  

Senest	  1.	  november	  skal	  cheftrænerne	  for	  U10	  have	  afleveret	  en	  spillergruppe	  inddeling	  a	  12	  
spillere	  for	  hele	  årgangen.	  1-‐12	  vil	  fungere	  som	  1.	  hold,	  13-‐24	  som	  2.	  hold	  fra	  U11	  osv.	  De	  2	  
sportschefer	  for	  henholdsvis	  børn	  og	  ungdom	  konfirmerer	  den	  endelige	  indstilling	  senest	  15	  dage	  
efter.	  	  	  	  

Niveaudeling	  proces	  	  
Det	  at	  flytte	  rundt	  på	  børns	  trygge	  hverdag	  kan	  være	  et	  udfordrende	  område,	  hvorfor	  den	  eneste	  
periode,	  hvor	  klubben	  er	  med	  på	  banen,	  er	  fra	  slutningen	  af	  U9,	  hvor	  DBU	  anbefaler	  mere	  faste	  
niveaudelte	  spillergrupper.	  Fra	  og	  med	  U10	  vil	  spillerne	  have	  store	  færdighedsforskelle.	  Børnene	  
med	  4-‐5	  års	  fodbold	  i	  benene	  vil	  ofte	  have	  udviklet	  teknik	  og	  stor	  forståelse	  for	  spillets	  taktiske	  
karakter.	  Samtidig	  er	  det	  også	  for,	  at	  klubbens	  kommende	  ”1.,	  2.,	  3.,	  4.,	  5.-‐hold	  osv.”	  fra	  starten	  af	  
ungdomsrækkerne	  bliver	  identificeret,	  således	  at	  vi	  kender	  strukturen	  på	  årgangen.	  
Niveaudelingen	  sker	  altså	  for	  hele	  årgangen	  fra	  U10.	  Spillergruppe	  1	  vil	  bestå	  af	  de	  mest	  øvede	  
børn,	  spillergruppe	  2	  vil	  typisk	  inkluderer	  udviklingsspillere,	  og	  spillergruppe	  3	  dækker	  bredde	  
spillerne.	  

Primo	  januar	  U9	  
Sportschefen	  for	  Mikro- og børnefodbold	  udpeger	  en	  cheftræner	  på	  årgangen	  til	  at	  koordinere	  
niveaudelingsprocessen	  og	  sammen	  med	  udviklingskoordinatoren	  afholder	  de	  et	  fælles	  
forældremøde	  for	  årgangen,	  hvor	  der	  informeres	  om	  det	  kommende	  år.	  

Første	  6	  måneder	  af	  U9	  
Der	  gennemføres	  1	  fast	  ugentlig	  fællestræning.	  

Midt	  august	  
Trænerne	  planlægger	  og	  gennemfører	  1	  inddelt	  fællestræning	  som	  stationstræning,	  hvor	  spillerne	  
er	  opdelt	  ud	  fra	  1.	  udkast	  til	  spillergruppe.	  På	  fællestræningen	  (re)vurderer	  trænerne	  de	  enkelte	  
spillers	  overordnede	  færdigheder	  og	  indstilling	  til	  træning.	  	  	  
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September	  
Trænerne	  planlægger	  og	  gennemfører	  1	  fast	  ugentlig	  fællestræning,	  hvor	  spillerne	  igen	  er	  opdelt	  
tilfældigt,	  og	  hvor	  trænerne	  kan	  se	  på	  forskellige	  spilleres	  niveau	  ud	  fra	  helheden.	  	  

Oktober	  
Der	  planlægges	  2	  fælles	  træning	  i	  oktober	  i	  starten	  og	  slutningen,	  hvor	  spillergrupperne	  er	  inddelt	  
efter	  forventede	  spillergruppe	  1,	  2,	  3	  osv.	  og	  trænerne	  igen	  (re)vurderer	  de	  enkelte	  spillere.	  

Første	  uge	  af	  november	  
Koordinatoren	  for	  niveaudelingsprocessen	  afholder	  et	  fællesmøde	  for	  trænerne,	  hvor	  erfaringerne	  
fra	  fællestræningen	  og	  vurderingen	  af	  spillerne	  gennemgås.	  Spillergruppen	  kan	  evt.	  justeres	  her.	  
Trænerne	  aftaler,	  hvilken	  spillergruppe	  de	  skal	  have	  ansvaret	  for.	  Det	  kan	  eksempelvis	  ske	  ud	  fra	  
træneruddannelse,	  kompetencer,	  kvalifikation	  eller	  relationer	  til	  spillere	  (søn/datter).	  	  

Koordinatoren	  indstiller	  spillergruppe	  inddelingen	  til	  sportschefen	  for	  Mikro- og børnefodbold,	  
som	  bekræfter	  inddelingen.	  Koordinatoren	  orienterer	  forældrene	  om	  den	  forventede	  
spillergruppe	  sammensætning	  og	  trænerbesætning	  for	  U10.	  

Anden	  uge	  af	  november	  
Trænerne	  holder	  ”individuelle”	  spillersamtaler	  inkl.	  forældre,	  hvor	  spilleren	  orienteres	  om,	  hvilken	  
spillergruppe	  spilleren	  er	  tildelt.	  Spilleren/forældre	  tilkendegiver	  på	  mødet,	  om	  spilleren	  ønsker	  at	  
indgå	  i	  denne	  spillergruppe	  eller	  ej.	  På	  baggrund	  af	  spillersamtalerne	  fastlægger	  trænerne	  den	  
endelige	  spillergruppe	  sammensætning	  fra	  U10.	  

Sidste	  uge	  af	  november	  
Der	  finjusteres	  i	  forhold	  til	  indkommende	  ønsker	  fra	  spillere	  (forældre).	  

Første	  træning	  i	  januar	  
De	  nye	  faste	  niveaudelte	  spillergrupper	  i	  U10	  træder	  i	  kræft	  den	  første	  træningsdag.	  

U10	  perioden	  
Generelt	  
Her	  er	  spillergrupperne	  mere	  eller	  mindre	  faste,	  og	  spillerne	  niveaudeles	  stadig	  efter	  princippet	  
25-‐50-‐25	  indenfor	  spillergruppen.	  Cheftræneren	  for	  spillergruppe	  1	  skal	  dog	  kigge	  på	  alle	  spillere	  
løbende	  på	  årgangen.	  Det	  er	  cheftrænernes	  ansvar	  for	  spillergruppe	  2	  og	  3	  at	  løbende	  orientere	  
spillergruppe	  1	  cheftræneren	  om	  børn,	  der	  udviklingsmæssigt	  ville	  have	  godt	  af	  at	  rykke	  et	  niveau	  
op.	  For	  yderligere	  informationer	  henvises	  til	  sportschefen	  for	  ungdom	  og	  grevefodbold.dk.	  	  
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De	  skal	  vide,	  at	  vi	  vil	  prioritere	  spillet	  med	  bold.	  Det	  vil	  sige,	  at	  vi	  selv	  skal	  have	  bolden	  og	  derved	  
forsøge	  at	  styre	  kampens	  forløb.	  Vi	  vil	  arbejde	  på	  at	  være	  spilstyrende	  i	  alle	  kampe	  –	  også	  hvis	  det	  
medfører	  tabte	  kampe.	  Vi	  vil	  fokusere	  på	  præstationen	  frem	  for	  resultatet.	  

Possession	  skal	  være	  en	  væsentlig	  del	  af	  vores	  spil	  og	  samtidig	  et	  middel	  til:	  

-‐   At	  kunne	  opbygge	  spillet	  på	  egne	  vilkår	  fra	  bagerste	  række	  med	  fokus	  på	  fladt	  opspil	  
-‐   At	  kunne	  fastholde	  bolden	  i	  egne	  rækker	  til	  det	  rigtige	  tidspunkt	  at	  gå	  i	  afslutningsspil	  
-‐   At	  kunne	  fastholde	  bolden	  i	  egne	  rækker	  og	  derved	  agere	  offensivt	  såvel	  som	  defensivt	  
-‐   At	  kunne	  fastholde	  bolden	  i	  egne	  rækker	  og	  således	  tempostyre	  og	  hvile	  (med	  bolden)	  

De	  skal	  vide,	  at	  vi	  vil	  også	  prioritere:	  

-‐   at	  spillerne	  hjælper	  hinanden	  og	  kæmper	  som	  et	  hold	  
-‐   at	  spillerne	  udviser	  løbevillighed	  således	  at	  der	  altid	  er	  flere	  spilmuligheder	  
-‐   at	  spillerne	  handler	  hurtigt	  
-‐   at	  spillerne	  tør	  spille	  i	  små	  rum	  
-‐   at	  spillerne	  tør	  udfordre	  offensivt	  –	  1v1	  
-‐   at	  spillerne	  kan	  forsvare	  defensivt	  –	  1v1	  
-‐   at	  målmand/forsvarspillerne	  tør	  spille	  bolden	  og	  ikke	  blot	  sparke	  bolden	  
-‐   at	  vi	  har	  mange	  linjer	  i	  vores	  offensive	  spil	  
-‐   at	  vi	  forsvare	  med	  støttespillere	  og	  lille	  afstand	  mellem	  kæderne	  
-‐   at	  vi	  spiller	  for	  at	  vinde	  –	  hver	  gang	  

Løbende	  spillergruppe	  oversigt	  	  
For	  at	  følge	  anbefalinger	  fra	  DBU	  bedst	  muligt	  med	  store	  årgange	  vil	  følgende	  fordeling	  være	  
retningslinjer	  for	  spillergrupper:	  	  

U5	  &	  U6	   U7	   U8	  
25-‐50-‐25%	  

U9	  
25-‐50-‐25%	  

U10	  
Niveaudelt	  

Gruppe	  Blå	   Gruppe	  Blå	   Gruppe	  Blå	   Gruppe	  Blå	   Spillergruppe	  1	  
Gruppe	  Hvid	   Gruppe	  Hvid	   Gruppe	  Hvid	   Gruppe	  Hvid	   Spillergruppe	  2	  
Gruppe	  Sort	   Gruppe	  Sort	   Gruppe	  Sort	   Gruppe	  Sort	   Spillergruppe	  3	  
Osv.	   Osv.	   Osv.	   Osv.	  
En	  spillergruppe	  fra	  U5	  til	  U9	  er	  på	  ca.	  24	  spillere.	  Der	  kan	  minimum	  være	  6	  spillere	  og	  maksimalt	  8	  
spillere	  pr.	  træner.	  Fra	  U10	  er	  der	  tale	  om	  en	  mere	  fast	  niveaudeling	  med	  de	  24	  mest	  øvede	  
spillere	  på	  årgangen	  i	  spillergruppe	  1	  osv.	  Ved	  24	  spillere	  i	  en	  spillergruppe	  kan	  der	  altid	  fra	  U8	  
stilles	  3	  kamphold	  i	  hver	  spillergruppe	  uden	  at	  ”låne”	  spillere	  fra	  en	  anden	  spillergruppe.	  Der	  er	  
ingen	  krav	  om,	  at	  Greve	  Fodbold	  skal	  stille	  et	  kamphold	  i	  niveau	  1(A)	  i	  DBU!	  	  	  	  	  

Årgang	  -‐	  U5/U6	  og	  U7	  
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• Der	  oprettes	  spillergrupper	  i	  KampKlar	  iht.	  ovennævnte	  gruppe	  farver,	  og	  der	  benyttes
funktionen	  ”Begrænset	  adgang”	  ved	  oprettelse	  af	  aktiviteter	  inden	  for	  hver	  spillergruppe

• Alle	  træner	  samtidig	  på	  årgangen,	  og	  der	  startes	  og	  sluttes	  sammen	  i	  spillergruppen
• Deltagelse	  i	  DBU´s	  kampe	  for	  årgangen
• Ingen	  niveaudeling	  til	  DBU	  (SBU)	  kampe.	  Der	  dannes	  lige	  stærke	  hold
• Ingen	  niveaudeling	  til	  betalingsstævner.	  Der	  dannes	  lige	  stærke	  hold
• I	  udendørs	  sæsonen	  arrangeres	  interne	  træningskampe	  på	  hele	  årgangen	  gennemsnitlig	  1

gang	  per	  måned.
• 1	  fælles	  indendørs	  stævne	  arrangement	  på	  tværs	  af	  årgangen	  (begge	  køn).	  Der	  dannes	  lige

stærke	  hold

Årgang	  -‐	  U8	  

• Der	  kan	  være	  begynde	  niveaudeling	  efter	  25-‐50-‐25	  modellen	  til	  træning	  og	  kamp
• Deltagelse	  i	  DBU´s	  kampe	  for	  årgangen
• I	  DBU	  kampe	  eller	  andre	  stævner	  med	  niveau	  1/A	  (meget	  øvede),	  2/B	  (øvede),	  3/C	  (let

øvede)	  og	  Beg	  (begynder)	  kan	  der	  niveaudeles	  internt	  i	  spillergruppen	  og	  passende	  til
niveauet	  i	  spillergruppen

• I	  udendørs	  sæsonen	  arrangeres	  interne	  træningskampe	  for	  hele	  årgangen	  1	  gang	  per
måned

• 1	  fælles	  socialt	  indendørs	  stævne	  arrangement	  på	  tværs	  af	  årgangen	  (begge	  køn).	  Der
dannes	  lige	  stærke	  hold

Årgang	  -‐	  U9	  

• Der	  vil	  være	  niveaudeling	  efter	  25-‐50-‐25	  modellen	  til	  træning	  og	  kamp	  inden	  for
spillergruppen,	  og	  alle	  træner	  samtidigt	  fast	  sammen	  1	  gang	  om	  ugen.	  Der	  startes	  og
sluttes	  sammen

• Der	  henvises	  til	  ovennævnte	  niveaudelingsproces
• Deltagelse	  i	  DBU´s	  kampe	  for	  årgangen
• I	  DBU	  kampe	  eller	  andre	  stævner	  med	  niveau	  1	  (A),	  2	  (B),	  3	  (C)	  og	  Beg	  (begynder)	  skal	  der

niveaudeles	  efter	  dette	  afhængigt	  af	  niveauet	  på	  hele	  årgangen.	  Det	  vigtige	  er,	  at
kamphold	  er	  forskellige	  fra	  gang	  til	  gang	  inden	  for	  hver	  spillergruppe.

• I	  udendørs	  sæsonen	  arrangeres	  løbende	  interne	  træningskampe	  for	  årgangen	  eller	  andre
årgange	  1	  gang	  per	  måned.	  Dette	  skal	  gerne	  være	  niveaudelt	  som	  eksempelvis	  årgang
over/A,	  A/B,	  B/C,	  C/Beg	  eller	  Beg/årgang	  under
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Årgang	  -‐	  U10	  
Fra	  U10	  anbefales	  der	  en	  mere	  fast	  niveaudeling,	  men	  stadig	  efter	  begrebet	  25-‐50-‐25.	  

• Der	  vil	  være	  fast	  niveaudeling	  men	  stadig	  efter	  25-‐50-‐25	  modellen	  til	  træning	  og	  kamp
inden	  for	  spillergruppen,	  og	  alle	  træner	  samtidigt,	  og	  der	  startes	  og	  sluttes	  sammen.

• Deltagelse	  i	  DBU´s	  kampe	  samt	  vinterturneringer
• Der	  anbefales	  stadigvæk	  at	  arrangere	  sociale	  stævner	  på	  tværs	  af	  årgangen
• ”Op”/”ned”	  rykning	  af	  spillere	  kan	  som	  udgangspunkt	  kun	  ske	  i	  U10	  perioden	  og	  evt.

sammenlægninger	  af	  spillergrupper.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  forældrene	  bliver	  taget	  med	  i	  denne
proces,	  og	  at	  ingen	  børn	  skifter	  grupper	  med	  mindre	  trænerne	  og	  forældrene	  er	  enige.	  Ved
eventuel	  ned/oprykning	  af	  spillere	  anbefaler	  klubben	  at	  trænerne	  indbyrdes	  sørger	  for	  en
proces,	  og	  at	  dette	  kun	  sker	  ved	  start	  af	  forår	  eller	  vintersæsonen.
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ǀ	  Trænerens	  rolle	  
I	  Greve	  Mikrofodbold	  forventer	  vi,	  at	  før	  og	  efter	  du	  melder	  dig	  som	  frivillig	  træner	  har	  læst	  og	  
følger	  denne	  manual	  for	  Mikrofodbold	  i	  Greve	  Fodbold	  og	  de	  træningsmaterialer,	  der	  henvises	  til.	  

Er	  du	  uerfaren	  i	  fodbold	  verdenen	  og	  synes	  det	  kan	  være	  udfordrende	  som	  frivillig	  forældre	  
træner	  at	  planlægge	  træning	  og	  forstå,	  hvordan	  øvelser	  fra	  træningsmaterialer	  skal	  instrueres,	  kan	  
du	  altid	  kontakte	  din	  Greve Fodbolds udviklingsleder	  for	  sparring	  og	  uddannelsesplan.	  

For	  at	  sikre	  spillerudvikling	  og	  glæde	  forventer	  vi	  i	  Greve	  Mikrofodbold,	  at	  trænere,	  fokuserer	  på	  
udvikling	  frem	  for	  kampresultater.	  Vi	  ser	  gerne,	  at	  der	  ikke	  er	  vejledning	  under	  kamp,	  men	  lader	  
børnene	  vælge,	  hvad	  de	  vil	  gøre	  med	  bolden.	  Altså,	  ingen	  joystick	  styring	  –	  vi	  ved	  alle,	  hvad	  der	  er	  
den	  bedste	  løsning,	  når	  vi	  står	  ude	  på	  sidelinjen,	  men	  lad	  børnene	  selv	  om	  at	  vælge.	  Kun	  på	  den	  
måde	  kan	  de	  lære	  at	  træffe	  de	  rigtige	  valg.	  Stil	  i	  stedet	  åbne	  spørgsmål	  til	  træning	  og	  
før/under/efter	  kampen!	  	  

Til	  kamp	  stiller	  vi	  lige	  hold	  og	  efter	  HAK-‐princippet	  (Alle	  spiller	  i	  mindst	  Halvdelen-‐Af-‐Kampen).	  
Hvert	  barn	  skal	  spille	  på	  forskellige	  pladser	  for	  at	  sikre	  udvikling.	  Træneren	  skal	  for	  så	  vidt	  muligt	  
bære	  klubbens	  trænerdragt	  til	  træning	  og	  kamp.	  

Gode	  råd	  til	  den	  nye	  træner	  

• Træn	  altid	  med	  bold
• Undgå	  løbetræning	  uden	  bold	  for	  de	  små
• Træn	  med	  flere	  bolde
• Træn	  med	  få	  spillere	  i	  hver	  øvelse	  eller	  spil,	  så	  spillerne	  rører	  bolde	  mange	  gange
• Undgå	  kødannelser	  ved	  øvelser	  og	  skudtræning
• Del	  i	  stedet	  spillerne	  ind	  i	  mindre	  grupper	  til	  spil	  og	  øvelser	  på	  skift

De	  10	  trænerbud	  

Mikro	  trænere	  i	  Greve	  Fodbold	  skal	  altid	  følge	  de	  10	  trænerbud	  fra	  DBU.	  
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ǀ	  Forældres	  rolle	  
Forældrene	  spiller	  en	  vigtig	  rolle	  i	  Greve	  Mikrofodbold.	  Det	  forventes,	  at	  forældre	  hjælper	  
træneren	  med	  områder	  som	  materialer	  og	  assistent	  ved	  stationsøvelser.	  Til	  kamp	  stiller	  vi	  lige	  
hold	  og	  efter	  HAKk princippet	  (Alle	  spiller	  i	  mindst	  Halvdelen Af Kampen).	  Hvert	  barn	  skal	   
spille	  på	  forskellige	  pladser	  for	  at	  sikre	  udvikling.	  Desuden	  ønsker	  klubben	  ikke,	  at	  forældre	  skal	  
fortælle	  deres	  børn,	  hvordan	  de	  skal	  spille	  på	  banen,	  da	  børn	  lærer	  mest	  ved	  selv	  at	  finde	  
løsningerne.	  Samtidig	  er	  det	  vigtigt,	  at	  det	  kun	  er	  træneren,	  der	  coacher	  under	  kampen,	  da	  børn	  
kan	  blive	  forvirret,	  hvis	  der	  kommer	  instrukser	  fra	  1	  træner	  og	  5	  forældre.	  Dette	  er	  meget	  vigtigt!	  
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Vær positiv	  –	  børnenes	  glæde	  ved	  spillet	  er	  meget	  afhængig	  af	  omverdens	  accept	  og	  ros.	  Spørg	  til	  
børnenes	  oplevelser	  –	  Hvad	  var	  godt?	  Hvad	  var	  mindre	  godt?	  Spørg	  til	  andre	  emner	  end	  
resultatet.	  Ros	  udførte	  detaljer,	  fjern	  fokus	  fra	  kampens	  resultat	  –	  fokusér	  på	  det,	  børnene	  selv	  
kan.	  Vær	  ikke	  ambitiøs	  på	  barnets	  vegne,	  da	  det	  kan	  ødelægge	  meget	  for	  barnet,	  spillergruppen	  
og	  trænerne.	  Forældre	  skal	  hjælpe	  med	  at	  ”dømme”	  kampe	  (I	  skal	  være	  baneledere)	  og	  gerne	  
hjælpe	  med	  sociale	  aktiviteter.	  Forældre	  står	  ikke	  ved	  trænere	  og	  udskiftere	  under	  kamp.	  

Forældre	  i	  børnefodbolden	  skal	  involvere	  og	  engagere	  sig.	  Man	  melder	  ikke	  bare	  sit	  barn	  ind	  i	  en	  
fritidsordning.	  Spørg	  gerne	  træneren	  om	  hjælp	  til	  at	  ”bære”	  materialer,	  hente	  bolde.	  En	  god	  hjælp	  
i	  de	  små	  årgange	  er,	  at	  forældre	  agerer	  ”bander”	  ved	  småspil,	  så	  bolden	  er	  så	  meget	  i	  spil	  så	  vidt	  
muligt.	  	  

Yderligere	  forventes	  det,	  at	  forældre	  følger	  de	  10	  forældrebud	  fra	  DBU:	  

Forældrebud	  1	  
Mød	  op	  til	  træning	  og	  kamp	  –	  dit	  barn	  ønsker	  det.	  

Forældrebud	  2	  
Giv	  opmuntring	  til	  ALLE	  spillere	  under	  kampen	  –	  ikke	  bare	  til	  din	  datter	  eller	  søn.	  

Forældrebud	  3	  
Giv	  opmuntring	  i	  både	  medk 	  og	  modgang	  –	  giv	  ikke	  uberettiget	  kritik,	  men	  positiv	  og	  vejledende	  
kritik.	  

Forældrebud	  4	  
Respekter	  trænerens	  brug	  af	  spillere	  –	  forsøg	  ikke	  at	  påvirke	  ham/hende	  under	  kampen.	  

Forældrebud	  5	  
Se	  på	  dommeren	  som	  en	  vejleder	  –	  kritiser	  ikke	  hans/hendes	  afgørelser.	  

Forældrebud	  6	  
Giv	  opfordringer	  til	  dit	  barn	  om	  at	  deltage	  –	  pres	  ikke.	  

Forældrebud	  7	  
Spørg	  om	  kampen	  var	  spændende	  og	  sjov	  –	  ikke	  kun	  om	  resultatet.	  

Forældrebud	  8	  
Sørg	  for	  rigtigt	  og	  fornuftigt	  udstyr	  –	  overdriv	  ikke.	  

Forældrebud	  9	  
Vis	  respekt	  for	  arbejdet	  i	  klubben	  –	  bak	  op	  om	  initiativer	  til	  årlige	  forældremøder,	  hvor	  I	  kan	  
afklare	  ambitioner	  og	  holdninger.	  Du	  behøver	  ikke	  andre	  forudsætninger	  for	  at	  tage	  del	  i	  klubbens	  
liv,	  end	  lyst	  og	  engagement.	  
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Forældrebud	  10	  
Tænk	  på,	  at	  dit	  barn	  spiller	  fodbold	  –	  ikke	  dig!	  

Kilde:	  dbu.dk	  

ǀ	  Spilleformer	  
Spilsystemet	  skal	  der	  ikke	  bruges	  meget	  tid	  på	  i	  Mikrofodbold.	  I	  dansk	  Mikrofodbold	  bevæger	  vi	  os	  
hen	  mod	  mindre	  variationer	  af	  spillet	  og	  småspil.	  Men	  for	  at	  sikre,	  at	  børnetrænere	  i	  Greve	  
Fodbold	  benytter	  samme	  sprog	  over	  for	  børnene	  og	  med	  det	  formål,	  at	  synliggøre	  vores	  spillestil	  
og	  inspirere	  alle	  trænere	  i	  børneafdelingen,	  er	  der	  i	  det	  følgende	  afsnit	  beskrevet,	  hvordan	  vi	  
overordnet	  ønsker	  at	  spille	  og	  får	  et	  fælles	  fodbold	  sprog.	  	  	  

3:3	  (årgang	  U5,	  U6,	  U7)  	  
I	  de	  helt	  små	  årgange	  skal	  de	  lære	  en	  form	  for	  det	  mindste	  hold	  i	  en	  kamp,	  som	  figuren	  neden	  for	  
viser:	  

Fordele	  
Børnene	  udvikler	  en	  intuitiv	  forståelse	  for	  form,	  afstande	  og	  vinkler.	  De	  samme	  situationer	  opstår	  
igen	  og	  igen	  rundt	  på	  banen	  og	  U6/U7	  spillerne	  vil	  med	  tiden	  lære	  at	  bevæge	  sig	  samlet	  rundt	  på	  
banen	  som	  ovenævnte	  form	  både	  defensiv	  og	  offensivt.	  	  
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Den	  dygtige	  børnetræner	  vil	  kalde	  ovennævnte	  form	  for	  en	  isvaffel	  eller	  vise	  den	  med	  3	  toppe	  
over	  for	  børnene.	  Forsvarspiller	  kan	  kaldes	  ”1”	  og	  midtbane	  spillere	  ”2”.	  

Vi	  er	  klar	  over	  nogle	  modstandere	  stiller	  med	  fast	  målmand,	  selvom	  det	  går	  mod	  DBU´s	  
anbefalinger,	  og	  det	  nogle	  gange	  kan	  være	  en	  fordel	  i	  de	  små	  årgange.	  Vi	  ønsker	  dog	  i	  Greve	  
Mikrofodbold	  at	  gå	  forrest	  iht.	  DBU´s	  retningslinjer	  og	  spille	  uden	  målmand,	  så	  alle	  små	  børn	  
udvikler	  sig!	  

ǀ	  Kampafvikling	  fra	  3	  mands	  fodbold
Indledning	  
Det	  vigtige	  for	  kampafviklingen	  for	  de	  små	  årgange	  er,	  om	  spillerne	  finter/dribler	  og	  lærer	  at	  løbe	  
med	  bolden,	  bruger	  begge	  ben	  og	  har	  modet	  til	  at	  turde.	  Trænerens	  rolle	  handler	  om,	  at	  
overholde	  anbefalinger	  vedrørende	  spillertid	  og	  positioner,	  vise	  så	  meget	  tillid	  til	  spillerne,	  at	  de	  
prøver	  deres	  færdigheder	  af,	  uden	  det	  har	  konsekvenser	  fra	  træneren	  eller	  de	  andre	  
spillere/forældre.	  At	  coache	  på	  en	  anderkendende	  måde	  i	  børnehøjde!	  Du	  skal	  som	  træner	  sætte	  
rammerne	  for	  kampen,	  og	  hvilken	  enkel	  ting	  holdet	  skal	  arbejde	  med	  i	  kampen.	  	  

Optakten	  skal	  være	  kort	  og	  skal	  bruges	  til	  at	  fortælle	  om:	  

- 	  Hvilke	  pladser	  spillerne	  skal	  spille	  på	  og	  hvem	  der	  er	  indskiftningspiller	  
- 	  Hvad	  holdet	  skal	  arbejde	  på	  i	  løbet	  af	  kampen	  (Løbe	  med	  bolden	  og	  ikke	  sparke	  bolden	  frem)	   	    

-    At	  skabe	  glæde	  omkring	  situationen	  man	  er	  i	  

Opvarmning	  skal	  grundlæggende	  være	  den	  samme.	  Der	  er	  dog	  forskel	  på	  træningskampe	  og	  et	  
stævne	  med	  mange	  kampe.	  Det	  anbefales,	  hvis	  muligt,	  at	  alle	  kan	  få	  en	  bold	  under	  opvarmning.	  
Det	  er	  op	  til	  træneren	  selv	  at	  vurdere,	  hvordan	  en	  5k 10	  minutters	  opvarmning	  skal	  forvaltes,	   
men	  her	  er	  et	  eksempel:	  

• Der	  laves	  løb	  med	  bolden	  og	  lidt	  finter/driblinger,	  i	  korte	  rækker.

1. halvleg	  skal	  du	  coache	  med	  måde.	  Brug	  få	  ord	  -‐	  ros	  før	  rettelse	  og	  ros	  igen	  til	  sidst	  –	  vis	  at	  du
har	  tillid	  til	  det,	  som	  laves.	  

Pausen	  starter	  altid	  med	  vand,	  og	  der	  ændres	  på	  positioner.	  Vær	  i	  øjenhøjde	  med	  spillerne	  og	  følg	  
op	  på	  det	  punkt,	  der	  skulle	  arbejdes	  med	  i	  kampen.	  

2. halvleg	  skal	  tilgangen	  til	  spillerne	  være	  den	  samme	  som	  i	  1.	  halvleg.	  Holdet	  holdes	  op	  på	  aftaler
inden	  kamp,	  og	  som	  eventuelt	  er	  lavet	  i	  pausen.

Evaluering	  efter	  kampen	  med	  spillerne	  og	  fremhæv	  en	  eller	  flere	  statuspunkter	  undervejs.	  Stil	  
åbne	  spørgsmål	  til	  børnene	  om,	  hvad	  der	  gik	  godt	  i	  forhold	  til	  holdets/spillerens	  fokuspunkter.	  Gør	  
aldrig	  evalueringen	  fornedrende	  men	  fremhæv	  ting,	  som	  lykkedes.	  
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Egen	  evaluering	  er	  sundt,	  og	  hvad	  lykkedes	  rigtig	  godt	  med	  holdet.	  Hvad	  kan	  gøres	  bedre	  næste	  
gang,	  og	  hvad	  skal	  der	  arbejdes	  med.	  Drøft	  gerne	  med	  en	  trænerkollega	  eller	  kontakt	  din	  
udviklingskoordinator,	  hvis	  du	  har	  brug	  for	  feedback	  eller	  inspiration.	  	  	  

Overvejelser	  omkring	  3	  mands	  fodbold	  
Det	  er	  alt	  for	  tidligt	  at	  fastlåse	  spillerne	  på	  bestemte	  pladser.	  Derfor	  anbefales	  det,	  at	  spillerne	  
prøver	  forskellige	  pladser	  under	  kampene.	  Det	  anbefales,	  at	  børn	  spiller	  deres	  position	  i	  længere	  
tid	  af	  gangen,	  da	  kort	  tid	  på	  flere	  positioner	  kan	  virke	  forvirrende	  for	  børn.	  Hvis	  en	  halvleg	  varer	  7	  
min.	  kan	  man	  lave	  udskiftning	  af	  spillere/positioner	  efter	  3:30	  minut.	  	  

I	  indendørs	  sæsonen	  for	  de	  små	  spilles	  der	  ofte	  4	  mod	  4	  på	  ½	  indendørs	  baner.	  I	  dette	  tilfælde	  
tilføjes	  en	  angriber	  som	  kaldes	  ”3”.	  

5:5	  (Årgang	  U8,	  U9,	  U10)	  
I	  de	  ældre	  årgange	  i	  børnefodbolden	  skal	  børnene	  lære	  den	  mindste	  model	  af	  det	  færdige	  spil:	  

Fordele	  
Børnene	  videreudvikler	  en	  intuitiv	  forståelse	  for	  bredde,	  dybde	  og	  vinkler.	  Spillet	  får	  komplekse	  
problemer	  og	  løsninger	  på	  hele	  banen,	  og	  de	  samme	  situationer	  opstår	  igen	  og	  igen	  både	  
defensivt	  og	  offensivt.	  Vi	  ønsker	  samtidig	  at	  udvikle	  spillere,	  der	  er	  dygtige	  med	  bolden.	  	  
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Defensiv	  opstilling	  
Vores	  udgangsposition	  skal	  være	  i	  henhold	  til	  ovennævnte	  figur.	  Målmanden	  spiller	  med	  –	  med	  
fødderne.	  Ellers	  spiller	  vi	  med	  1	  forsvarspiller,	  2	  midtbanespillere	  (højre	  og	  venstre)	  og	  1	  angriber.	  
Vi	  opsøger	  presset	  ved	  at	  føre	  bolden	  frem,	  ikke	  sparke	  høje	  bolde.	  I	  vores	  opbygningsspil	  skal	  
forsvarsspilleren	  placere	  sig	  i	  nærheden	  af	  hjørneflaget	  til	  venstre	  set	  fra	  vores	  målmand	  og	  højre	  
midtbane	  i	  nærheden	  af	  hjørneflaget	  til	  højre	  set	  fra	  vores	  målmand.	  Vores	  angriber	  skal	  placere	  
sig	  i	  nærheden	  af	  midterlinjen	  til	  højre	  set	  fra	  vores	  målmand	  og	  venstre	  midtbane	  skal	  stå	  ved	  
midterlinjen	  til	  venstre	  set	  fra	  vores	  målmand.	  Vi	  skal	  holde	  fart	  i	  bolden	  og	  spille	  fremad	  under	  
opspillet	  og	  hav	  mod	  til	  at	  drible/finte	  vores	  direkte	  spiller	  og/eller	  spille	  en	  markeret	  spiller.	  	  

Offensiv	  fodbold	  
Vores	  udgangspunkt	  skal	  være	  i	  henhold	  til	  ovennævnte	  figur	  bare	  på	  modstanderens	  
banehalvdel.	  Målmanden	  skubbes	  op	  og	  bliver	  forsvarsspiller,	  mens	  forsvarsspilleren	  bliver	  central	  
midtbanespiller.	  Hvis	  modstanderen	  spiller	  bolden	  op	  med	  2	  spillere	  placeret	  i	  nærheden	  af	  deres	  
hjørneflag,	  skubbes	  vores	  angriber	  op	  i	  højre	  side	  og	  vores	  venstre	  midtbane	  op	  i	  venstre	  side.	  De	  
skal	  pacere	  sig	  på	  indersiden	  af	  manden,	  og	  angriberen	  løber	  mod	  målmanden,	  hvis	  han	  løber	  med	  
bolden.	  Vi	  skal	  have	  mod	  til	  at	  spille	  bolden	  til	  en	  markeret	  medspiller	  og	  skabe	  plads	  til	  at	  
modtage	  bolden	  ved	  at	  løbe	  væk	  fra	  modstander.	  Vi	  skal	  bevare	  bolden	  i	  egne	  rækker	  ved	  korte	  
indkast	  og	  hjørner.	  Tilslut	  skal	  vi	  turde	  udfordre	  vores	  direkte	  modstander	  og	  altid	  søge	  
afslutningsmuligheden	  i	  vores	  angrebsspil.	  

ǀ	  Kampafvikling	  fra	  5	  mands	  fodbold
Indledning	  
Det	  vigtige	  for	  kampafviklingen	  er,	  om	  spillerne	  bruger	  deres	  finter	  og	  driblinger,	  de	  lærer	  til	  
træning	  med	  begge	  ben	  og	  har	  modet	  til	  at	  turde.	  Trænerens	  rolle	  handler	  om	  at	  overholde	  
anbefalinger	  vedrørende	  spillertid	  og	  positioner,	  vise	  så	  meget	  tillid	  til	  spillerne,	  at	  de	  prøver	  deres	  
færdigheder	  af,	  uden	  det	  har	  konsekvenser	  fra	  træneren	  eller	  de	  andre	  spillere/forældre.	  At	  
coache	  på	  en	  anderkendende	  måde	  i	  børnehøjde!	  Du	  skal	  som	  træner	  sætte	  rammerne	  for	  
kampen,	  og	  hvilke	  ting	  holdet	  skal	  arbejde	  med	  i	  kampen	  og	  den	  enkelte	  spiller.	  	  

Optakten	  skal	  vare	  et	  par	  minutter	  og	  skal	  bruges	  til	  at	  fortælle	  om:	  

-‐	  Hvilke	  positioner	  spillerne	  skal	  spille	  på,	  og	  hvem	  der	  er	  indskiftningspiller	  
-‐	  Hvad	  holdet	  skal	  arbejde	  på	  i	  løbet	  af	  kampen	  (Eks.	  8	  afleveringer	  uden	  at	  modstanderen	  får	  fat	  i	  
bolden)	  	  
-‐	  Hvilke	  finte	  den	  enkelte	  skal	  arbejde	  med	  eks.	  Ronaldofinten	  (husmandsfinten)	  
-‐	  At	  skabe	  glæde	  omkring	  situationen	  man	  er	  i	  

Opvarmning	  skal	  grundlæggende	  være	  den	  samme.	  Der	  er	  dog	  forskel	  på	  træningskampe	  og	  et	  
stævne	  med	  mange	  kampe.	  Det	  anbefales,	  hvis	  muligt,	  at	  alle	  kan	  få	  en	  bold	  under	  opvarmning.	  
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Det	  er	  op	  til	  træneren	  selv,	  at	  vurdere	  hvordan	  en	  10-‐15	  minutters	  opvarmning	  skal	  forvaltes,	  men	  
her	  er	  et	  eksempel:	  

• Der	  laves	  bold	  relateret	  øvelser	  eller	  finter/driblinger	  i	  korte	  rækker,	  hvor	  spillerne	  starter,
når	  der	  er	  plads.

• Små	  spil
• 3	  til	  4	  korte	  sprint

1. halvleg	  skal	  du	  coache	  med	  måde.	  Brug	  få	  ord	  -‐	  ros	  før	  rettelse	  og	  ros	  igen	  til	  sidst	  –	  vis	  at	  du
har	  tillid	  til	  det,	  som	  laves.

Pausen	  starter	  altid	  med	  vand,	  og	  der	  skiftes	  evt.	  målmand.	  Vær	  i	  øjenhøjde	  med	  spillerne	  og	  følg	  
op	  på	  de	  punkter,	  der	  skulle	  arbejdes	  med	  i	  kampen.	  

2. halvleg	  skal	  tilgangen	  til	  spillerne	  være	  den	  samme	  som	  i	  1.	  halvleg.	  Spillerne	  holdes	  op	  på
aftaler	  inden	  kamp,	  og	  som	  eventuelt	  er	  lavet	  i	  pausen.

Evaluering	  efter	  kampen	  med	  spillerne	  og	  fremhæv	  en	  eller	  flere	  statuspunkter	  undervejs.	  Stil	  
åbne	  spørgsmål	  til	  børnene	  om,	  hvad	  der	  gik	  godt	  i	  forhold	  til	  holdets/spillerens	  fokuspunkter.	  Gør	  
aldrig	  evalueringen	  fornedrende	  men	  fremhæv	  ting,	  som	  lykkedes.	  

Egen	  evaluering	  er	  sundt,	  og	  hvad	  lykkedes	  rigtig	  godt	  med	  holdet.	  Hvad	  kan	  gøres	  bedre	  næste	  
gang,	  og	  hvad	  skal	  der	  arbejdes	  med.	  Drøft	  gerne	  med	  en	  trænerkollega	  eller	  kontakt	  din	  
udviklingskoordinator,	  hvis	  du	  har	  brug	  for	  feedback	  eller	  inspiration.	  	  	  

Overvejelser	  omkring	  5	  mands	  fodbold	  
Det	  er	  alt	  for	  tidligt	  at	  fastlåse	  spillerne	  på	  bestemte	  pladser.	  Derfor	  skal	  alle	  spillere	  prøve	  
forskellige	  pladser	  under	  kampene.	  Det	  anbefales,	  at	  børn	  spiller	  deres	  position	  i	  længere	  tid	  af	  
gangen,	  da	  kort	  tid	  på	  flere	  positioner	  kan	  virke	  forvirrende	  for	  børn.	  Hvis	  en	  halvleg	  varer	  10	  min.	  
Kan	  man	  lave	  udskiftning	  af	  spillere/positioner	  efter	  5	  min.	  Målmanden	  er	  dog	  undtaget	  og	  bør	  
skiftes	  i	  pausen.	  	  

Det	  anbefales,	  at	  alle	  spillere	  bader	  efter	  kampe	  for	  at	  udbygge	  kammeratskabet,	  specielt	  ved	  
tabte	  kampe	  vendes	  en	  trist	  stemning	  ofte	  til	  sjov	  og	  hygge	  i	  omklædningsrummet!	  
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ǀ	  Praktisk	  information
Du	  finder	  yderligere	  oplysninger	  om	  andre	  praktiske	  ting	  her.	  

Holdstyringsværktøjer	  
Vi	  anbefaler	  alle	  hold	  at	  benytte	  DBU's	  KampKlar,	  da	  den	  "taler"	  sammen	  med	  klubbens	  
medlemssystem	  og	  bliver	  et	  obligatorisk	  værktøj	  som	  ungdomsspiller	  (U11).	  Det	  anbefales,	  at	  
trænerne	  følger	  KampKlar	  på	  Facebook	  for	  løbende	  opdateringer	  på	  nye	  funktioner.	  

Vært	  for	  DBU	  stævner?	  
I	  det	  tilfælde,	  at	  et	  hold	  på	  en	  årgang	  skal	  være	  vært	  for	  et	  DBU	  stævne,	  er	  det	  cheftræneren	  for	  
holdet	  eller	  truppen,	  der	  har	  det	  overordnet	  ansvar	  for	  succesrig	  gennemførelse	  af	  
træningsturneringen.	  Træneren	  kan	  enten	  stå	  for	  det	  selv	  eller	  søge	  assistance	  hos	  en	  forældre.	  	  

Når	  Greve	  Fodbold	  (Kim	  S.	  Petersen	  –	  Ansvarlig	  for	  turneringer	  og	  stævner	  i	  Greve)	  får	  besked	  fra	  
DBU	  om,	  at	  Greve	  skal	  afholde	  DBU	  stævner,	  booker	  han	  baner	  automatisk	  hos	  ”Faciliteter”	  ved	  
Pernille	  Hald	  Olsen	  /	  pernille@grevefodbold.dk.	  	  

Herefter	  anbefales	  at	  følge	  nedennævnte	  punkter,	  da	  vi	  i	  Greve	  Mikrofodbold	  tit	  afholder	  mange	  
DBU	  stævner	  på	  tværs	  af	  årgange,	  og	  der	  derfor	  kommer	  mange	  mennesker.	  	  

Huskeliste	  ved	  DBU	  stævner	  på	  Greve	  Stadion:	  

1) Det	  komplette	  kampprogram	  for	  pulje/r	  printes	  fra	  Greve	  Fodbold	  DBU	  oversigt:
http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/clubTeam.aspx?clubId=10
41
Find	  den	  pågældende	  årgang/hold/pulje	  og	  klik	  på	  puljenavn.	  Herefter	  vælges	  ”komplet
kampprogram”,	  som	  printes	  og	  sættes	  i	  en	  plastic	  lomme.

2) Det	  komplette	  kampprogram	  i	  plastiklomme	  placeres	  på	  siden	  af	  målet	  på	  den	  respektive
bane.

3) 1	  sæt	  overtræksveste	  placeres	  ligeledes	  på	  siden	  af	  målet	  samt	  1	  bold	  per	  bane.
Bolde,	  veste	  og	  evt.	  3v3	  mål	  hentes	  i	  weekend	  materiale	  rum	  -‐	  husk	  dit	  nøglekort!

4) Hvis	  I	  (en	  træner	  eller	  frisk	  forældre)	  har	  mod	  på	  det,	  byder	  man	  lige	  velkommen	  til	  de
andre	  trænere	  og	  fortæller,	  man	  spiller	  til	  regler	  fra	  DBU,	  som	  står	  under	  det	  komplette
kampprogram.	  Eventuelle	  udeblivelser	  meldes	  per	  mail	  til	  jerp@dbu.dk.
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Trænerpleje	  
1)Relevant	  uddannelse	  betales	  af	  Greve	  Fodbold
2) Træningsdragt	  –	  skaber	  fælles	  identitet	  og	  bestilles	  inkl.	  størrelse	  på	  pernille@grevefodbold.dk.
Stopper	  man	  som	  træner	  afleveres	  trænertøj	  vasket	  tilbage	  til	  Pernille!
3) Mulighed	  for	  Greve	  shorts/T-‐shirts	  til	  indendørs	  eller	  sommer	  sæson	  fra	  Tøjbanken	  hos
pernille@grevefodbold.dk.
4) Trænerevents
5) Administrativt	  support	  af	  administrative	  koordinatorer
6) Sparring	  og	  rådgivning	  af	  udviklingskoordinator	  og	  sportschef

Intern	  stævne	  på	  årgangen	  
Der	  opfordres	  til,	  at	  man	  1-‐2	  gange	  om	  året	  (evt.	  inde/udendørs)	  benytter	  fordelen	  ved	  store	  
årgange	  og	  arrangerer	  interne	  jævnbyrdige	  (hold	  blandes	  med	  spillere	  på	  forskelligt	  niveau)	  
stævner/træningsturnering	  for	  hele	  årgangen.	  Det	  er	  de	  sociale	  perspektiver	  for	  hele	  årgangen,	  
der	  er	  det	  vigtigste	  denne	  dag.	  	  Bemærk:	  At	  klubben	  råder	  over	  mange	  forskellige	  farvet	  veste	  i	  
små	  størrelser,	  der	  kan	  benyttes	  til	  dette	  formål.	  

Fortæring	  
Det	  bedste,	  I	  kan	  give	  jeres	  børn	  med	  til	  træning	  og	  stævne,	  er	  vand	  og	  frugt.	  Der	  vil	  altid	  til	  
træning	  være	  indlagt	  korte	  drikkepauser.	  Frugten	  er	  god	  at	  gå	  hjem	  på.	  
Slik,	  kager,	  kiks	  mv.	  er	  ikke	  sagen	  til	  træning.	  	  

Pædofili	  
Samtlige	  trænere	  og	  ledere	  i	  Greve	  Fodbold,	  der	  arbejder	  med	  børn	  i	  forbindelse	  med	  en	  af	  
klubbens	  Mikro	  afdelinger,	  skal	  forinden	  tiltrædelse,	  kontrolleres	  i	  Rigspolitiets	  kriminalregister	  for	  
eventuelle	  pædofilidomme.	  	  	  

Sponsorater	  &	  tøj
Årgangens	  cheftræner	  team	  fordeler	  sponsorater/gaver	  (kamptøj,	  bolde,	  træningsudstyr	  osv.),	  
således	  at	  alle	  børn	  tilgodeses	  ligeligt.	  Klubben	  anbefaler,	  at	  ens	  træningstøj	  først	  er	  gældende	  fra	  
ungdomsrækkerne.	  Klubben	  råder	  over	  kunstgræsbaner,	  som	  benyttes	  i	  børnefodbolden	  og	  i	  den	  
forbindelse	  anbefales	  AG	  støvler,	  som	  er	  speciel	  støvler	  til	  kunstgræs.	  

Indmelding/Venteliste	  
Alle	  skal	  melde	  sig	  ind	  online	  på	  www.grevefodbold.dk	  inden	  prøvetræning.	  Herefter	  afstemmer	  
koordinatoren	  for	  enten	  3	  eller	  5	  mands	  fodbold	  med	  træneren,	  hvornår	  prøvetræning	  finder	  
sted.	  Herefter	  tilbydes	  maksimalt	  2	  prøve	  træningspas	  inden	  endelig	  indmelding	  og	  betaling.	  
Venteliste	  er	  udelukkende	  prioriteret	  efter	  anciennitet	  på	  ventelisten.	  




