
FK Sydsjælland 05 

Ledergruppens visioner og handlingsplan for  

herre seniorer - 2019 

Vision 2019: 

• At dyrke fodboldspillet dedikeret i forhold til klub og hold med stor fokus på at styrke 

fællesskabet såvel i klubben samt på de enkelte hold og desuden på tværs af seniorhol-

dene. 

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

 

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

• Fortsat samarbejdsaftale med: 

- Uffe Johansen, som cheftræner, 

- Max Nielsen som assistenttræner. 

- Jacob (Modse) Olsen og Tommi Andersen, som holdledere. 

• Ønske om, at fortsætte turneringen med 2 hold (herre serie 2 og serie 4) i håbet om, at 

kunne tilbyde alle spillere såvel træning som kamp. 

• Ønske om, at de 2 hold tilbydes træning samtidig minimum 2 gange om ugen. 

 

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

• For begge hold arrangeret: 

- spillermøde, 

- fælles træning fra uge 4, 

- træningskampe forinden turneringsstart. 

• Meddelt DBU Sjælland ønske om hjemmekampe samme dag for serie 2 og serie 4, nem-

lig lørdag kl. 10.00 og kl. 14.00. 

Fra trænerteamet lyder målsætningerne således: 
Serie 2: 
Der skal fokus på træning, ikke mindst konditionstræning. Desuden skal spillerne være mere 
dedikerede i forhold til at møde op til træning. Træningen skal være seriøs, men det skal samti-
dig være sjovt. 
Målsætningen er at forblive i serie 2.  
 
Serie 4: 
Her handler det om at have det sjovt. Man spiller for at hygge sig, og der er ingen mødepligt til 
træning. Man kommer i det omfang, man har mulighed for. Alle kampe bliver naturligvis spillet 
for at skulle vindes, men succeskriteriet er, at det skal være sjovt! 
Målsætningen er at forblive i serie 4. 
 



Fra ledergruppen lyder målsætningerne således: 

Ledergruppens målsætning er at fastholde et naturligt samarbejde mellem de 2 seniorhold, som 

tilbydes den samme træning, mulighed for at spille kampe samt de samme faciliteter såvel ba-

ner som materiel. 

De 2 herre senior hold træner sammen. 

Ledergruppens målsætning med samarbejde mellem klubbens 2 seniorhold er at løfte fælles-

skabet og klubånden.  

Et bredt fællesskab mellem klubbens seniorhold tiltrækker ligeledes en større opmærksomhed 

fra klubbens øvrige hold, og kan være medvirkende til, at tiltrække fleres tilskuer til Lov Stadion 

i forbindelse med hjemmekampe. 

 

Lov, den 27. februar 2019 

Ledergruppen  

 


