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FK Sydsjælland 05 

Ledergruppens visioner og handlingsplan  

for herre senior - 2017 

Vision 2017: 

 At dyrke fodboldspillet udfordrende og dedikeret i forhold til klub og hold med stor 

fokus på at styrke fællesskabet såvel i klubben samt på de enkelte hold og endvi-

dere på tværs af seniorholdene i FK Sydsjælland 05. 

 At udøve en til hver tid inspirerende, intensiv og udviklende fodboldtræning. 

 

For at opnå denne vision for herre senior, har klubben: 

 Kontrakt med cheftræner Rasmus Larsen foreløbig indtil 30. juni 2017. 

 Kontrakt med assistenttræner Martin Andersen indtil 30. juni 2018. 

 Aftale med Tommi Andersen og Anders Gammelgaard, som holdledere for 1. hol-

det. 

 Kontrakt med assistenttræner for 2. holdet – stillingen vakant pt. 

 Aftale med Danny Iburg, som træner for 3. holdet. 

 Tilbudt træning i Harboe Storhallen i uge 5 til og med uge 14. 

 Ønske om, at fortsætte turneringen med 3 hold i håbet om, at kunne tilbyde alle 

spillere såvel træning som kamp. 

 Ønske om, at de 3 hold tilbydes træning minimun 2 gange om ugen. 

 

For at opnå denne vision for herre senior, har træner-teamet foreløbig: 

 Arrangeret træningskampe forinden turneringsstart. 

 Arrangere sociale arrangementer for alle seniorhold. 

 Meddelt DBU Sjælland ønske om hjemmekampe samme dag for serie 1, serie 4 og 

serie 5, nemlig lørdag kl. 12.00, kl. 14.00 samt kl. 16.00. 

 
Fra trænerteamet lyder målsætningerne således: 
Serie 5 (3. holdet) 
Her handler det om at have det sjovt. Man spiller for at hygge sig, og der er ingen møde-
pligt til træning. Man kommer i det omfang, man har mulighed for. Alle kampe bliver na-
turligvis spillet for at skulle vindes, men succeskriteriet er, at det skal være sjovt! 
 
Serie 4 (2. holdet) 
Holdet klarede sig rimeligt i rækken, på trods af manglende opbakning i forbindelse med 
kampe. Målsætningen at forblive i rækken. Holdet skal ligeledes fungere som fødekæde til 
førsteholdet. 
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Serie 1 (1. holdet) 
På trods af, at der på holdet er mange dygtige spillere, og der kommer lidt tilgang, er hol-
det stadig meget ungt. 
Der skal fokus på træning, ikke mindst konditionstræning, da det oftest har været tilfæl-
det, at holdet kun kan klare sig de første 45 minutter. 
Målsætningen er at overleve i serie 1.  
 
 
Fra ledergruppen lyder målsætningerne således: 

Benyttelse af Harboe Storhallen i Næstved sker ved, at der er arrangeret træning, hvor 
banekapaciteten deles med klubbens ungdomshold.  

Det er på denne måde ledergruppens målsætning, at fastholde en naturlig ”brobygning” 

og samarbejde på tværs i klubben mellem seniorer og ungdomsspillere. 

Herre senior vil den 9. april deltage ved afvikling af en inspirationsdag for alle klubbens 

ungdomstrænere og assistenter. Ledergruppens mål med et sådan kursus er blandt andet 

at skabe et naturligt samarbejde mellem klubbens senior- og ungdomstrænerne. Det er 

håbet, at et sådant samarbejde vil få trænerne til at interessere sig for hinandens arbejde 

samt dermed være med til at styrke den blå tråd gennem hele klubben. 

Det er ligeledes ledergruppen målsætning, at de mange herre senior hjemmekampe, skal 

skabe liv og sammenhold på Lov Stadion. Vores seniorer skal være forbillede og rollemo-

deller for klubbens ungdom. 

Endelig er det en del af dette brobygningsarbejde, at herre senior samarbejder med klub-

ben omkring afvikling af den årlige ungdomssommerfest i august. 

Ledergruppen målsætning med det brede samarbejde med herre senior afdelingen er dels 

at anvende de stærke kompetencer som findes her, og ligeledes at bruge disse til at løfte 

fællesskabet og klubånden for hele klubben. Dette er for ledergruppen en win-win situa-

tion, da fællesskab i klubben tiltrækker større opmærksomhed omkring herre senior, og 

dermed flere tilskuere ved hjemmekampe.  

 

Mogenstrup, den 21. februar 2017 

Ledergruppen 


