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FK Sydsjælland 05 

Ledergruppens visioner og handlingsplan for  

Ungdomsafdelingen - 2020 

 

Med baggrund i FK Sydsjælland 05s formål: (Vision) 

• at tilbyde alle aldersgrupper såvel piger som drenge at kunne dyrke 

fodboldspil på en sjov, sund og udviklende måde, der er tilpasset alder og 

niveau samt tillige at skabe trivsel og fælles oplevelser,  

 

har ledergruppen i år 2020 som målsætning fokus på, såvel at skabe struktur i forhold til 

træning, træneropgaver, forældreforventninger samt ligeledes at skabe ens rammer, og 

den ”blå tråd” mellem årgangene. 

 

Handlingsplan – hvordan vil vi arbejde med at nå denne vision: 

• Det enkelte hold tilbydes såvel træning som kamp, hvor udviklingen af den enkelte 

spiller sammen med udvikling af holdånd er vigtige parametre. 

• Der arbejdes for alle hold med HAK-princippet – halvdelen af kampen. Alle spillere 

på et hold skal mindst spille halvdelen af den kamp de er påsat at spille. 

• Det tilskyndes, at flere hold træner samme dag, så holdene kan træne på tværs af 

årgange, idet DBU Sjællands holdninger og handlinger med princippet 25/50/25 

finder anvendelse i denne træning. 

• Der er ansøgt DBU Sjælland om et forløb med en trænerrådgiver samt et C1 og/eller 

C2 trænerkursus, som afholdes i klubben. 

• Det tilskyndes at alle ungdomshold deltager i fodboldspil, hvor også det sociale 

element prioriteres f.eks. ved deltagelse i ture eller afholdelse af arrangementer i 

Klubhuset i Lov. 

• I tråd med DBU’s koncept ”Ungdomsfodbold 2.0” yder klubben tilskud til sociale 

holdarrangementer.   

• Der afholdes minimum to årlige trænermøder mellem ungdomstrænere og 

repræsentanter fra ledergruppen.  

• Der arbejdes for at understøtte alle trænere i de ønsker de måtte have til deltagelse 

i trænerkurser. 

• Ledergruppen ønsker at deltage i forældremøder, og dermed understøtte trænernes 

arbejde. 

• Prioritere afvikling af ”Mødestedet” for klubbens ungdom, for at understøtte det 

sociale element, også i forhold til samvær på tværs af de enkelte årgange. 
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For at fremme sundhed, trivsel og bevægelse i lokalområdet samt at rekruttere flere 

ungdomsspillere i klubben, er planlagt: 

 

• Afholdelse af fodboldskole i samarbejde med Næstved Kommunes Aktive feriedage i 

uge 27 fra mandag til torsdag. 

• Afholdelse af ”Pigeraketten” for piger i alderen 5-11 år den 19. august i samarbejde 

med Fladså Skolens SFO og DBU, 

• Den 1. september afholdes i samarbejde med Fladså Skolen og DBU ”Hovedet, 

Kroppen, Klubben”. 

• Der afholdes ungdomssommerfest på Lov Stadion søndag inden skolestart efter 

sommerferien den 9. august, for alle ungdomsårgange. 

Der inviteres til sjov, leg og hygge på tværs af årgangene for børn og forældre. 

Desuden kåres årets kammerat og årets spiller for U12 og ældre samt alle yngre 

modtager hæder og medaljer.  

 

 

Lov, den 25. februar 2020 

Ledergruppen 

 


