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Trænermøde 3.3.2020 i Strib IF 

Mødedato: 3.3.2020 

Mødedeltagere:  

Klubbens trænere, Henrik Marius Pedersen formand, bestyrelsesmedlemmer, Brian 

Hansen bestyrelse m. ansvar for ungdom og Niels L Nielsen 

 

Klubudviklingstiltag i Strib IF 

Brian og Niels har arbejdet med en form, hvor klubben kan skabe nogle 

forhold, der kan styrke klubfølelse/”vi” kultur og afdække de muligheder 

klubbens trænere og ledere ser for at skabe de bedste betingelser for 

trænere og spillere.  

Alt sammen med det formål at styrke og udvikle trænerne på forskellig 

vis, skabe en ”VI” kultur og gøre klubben attraktiv for såvel spillere som 

trænere og ledere 

Derfor var trænermødet vigtigt i processen, fordi alle trænere og ledere 

skal have ejerskab til klubudviklings tiltaget. 

Brian og jeg havde en rigtig god fornemmelse af, at Strib Ifs trænere og 

ledere har mange gode ideer, intentioner og vil gerne sætte noget i gang, 

der måske er nyt, anderledes og uprøvet. Det blev et inspirerende møde, 

hvor engagementet i klubben var tydeligt – tak for jeres deltagelse og 

delagtighed! 

Det tegner rigtigt godt for det videre forløb 

 

 

Mål: 

Rekruttering og fastholdelse af spillere gennem trænerudvikling 

Delmål: 

1. Organisations oversigt Børnefodbold i Strib IF 

2. Fælles trænermøde   indhold til udviklingsstrategi 

med involvering af trænerstaben     

 

3. Workshop   Brainstorm og udsagn på 3 centrale 

spørgsmål 
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 Forhånds ideer til fokusområder: 

Træningsmoduler: 

Samtræning 

Spændende organisationsformer 

Trænerfaglig sparring på aldersopdelte grupper (f.eks. 4 x år) 

 Træning efter den Hvide tråd i Strib IF klubhåndbogen. 

Værdier, aldersrelateret træning, mv. mv. 

 Oprettelse af trænerråd 

 Skabelse af ”vi følelse/kultur” i trænerstaben 

 Trænerudvikling via DBU-kurser 

 

 

Oversigt over klubbens børnehold jan 2020 

Drenge  

U6/U/7: 11 spillere 2 trænere 

U8: 11 spillere – 2 trænere 

U9:  11 spillere – 2 trænere 

 

U10/U11: 20 spillere – 4 trænere 

U12: 22 spillere – 3 trænere 

 

U13/14 19 spillere- 4 trænere 

Piger 

U9/U10: 13 spillere – 1 træner 

U11: 13 spillere – 1 træner 

U13: 22 spillere – 4 trænere 
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Spørgsmål til Trænerne: 

Hvordan kan det gøres attraktivt at være træner i klubben? 

Hvordan kan det gøres attraktivt at være spiller i klubben? 

Hvordan skaber vi en ”vi kultur” i klubben? 

 

Hvordan kan det gøres attraktivt at være træner i klubben? 

Nye trænere skal samtræne med de etablerede – mesterlære 

skab og tøj klar til den nye træner 

samle årgange i områder ved siden af hinanden – organisation 

forskudt træningsdage – bl.a. for at fastholde spillere 

hjælpere omkring holdet –  

Mentorordning for nye unge trænere 

forældreinvolvering 

Boldrummet skal være indbydende og motiverende – rent og ordentligt 

 

Hvordan skaber vi en ”vi kultur” i klubben? 

Velfungerende seniorafdeling 

Klubdag – Alle hold spiller på hjemmebanen samme dag 

Sidestille kvinder og mænd / drenge og piger 

Flere trænerarrangementer – sociale arrangementer og temaaftener 

Tak til alle de frivillige med et arrangement i klubben 

Alternativ træningsdag i klubben for alle spillere og trænere – med træning og 

interne kampe 

Fodboldgolf aktivitet 

Kommunikation – kommunikationsplan 

 

Hvordan kan det gøres attraktivt at være spiller i klubben? 

Skabe fællesskaber med forskellige aktiviteter 

fange efterskoleeleverne – f.eks. stævne i klubben en weekenddag, 

kontaktoplysninger på plads inden de tager på efterskole 

organisationen på plads inden sommerferien 

invitere gamle spillere til at deltage i kampe mv 

alle årgange deltager i samme stævne  

sociale arrangementer i klubben, pigestævne hvor alle er blandet på kryds og 

tværs 
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unge seniorspillere som hjælpetrænere for de unge –  

fælles træningsdage  

venskabsklubber 

gode forhold – baner, bolde, rammer, aktivt klublokale 

  

Med venlig hilsen 

 

 

  

Niels Nielsen  
Klubrådgiver | nini@dbufyn.dk  
DBU Fyn | Stadionvej 50 - Opgang C | 5200 Odense V  
D +45 66154144 | M +45 21605211 | T +45 66178218  

 
  

 

 


