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FK Sydsjælland 05 

Ledergruppens visioner og handlingsplan for  

dame og herre seniorer - 2022 

 

Vision 2022: 

 At dyrke fodboldspillet med stor fokus på at styrke fællesskabet såvel i klubben samt 

på de enkelte hold, men også på tværs af holdene. 

 At udøve en inspirerende, intensiv og udviklende fodboldtræning. 

 Vigtigst af alt skal det være lysten der får spillerne til at deltage, det skal med andre 

ord også være sjovt at spille fodbold – selvom man er blevet voksen ! 

For at opnå denne vision, har klubben: 

 Indgået samarbejdsaftale med: 

- Mille, som cheftræner for damesenior. 

- Martin Andersen, som cheftræner for herresenior. 

- Finn M. Jensen, som medcheftræner for herre senior.  

- Lasse Købmand Bækkel som holdleder for herre senior. 

- Stefan Jacobsen, som holdledere for herre senior. 

 Tilmeldt turneringen for dame senior 8-mands), herre serie 2 og herre serie 4 samt 

herre senior 8-mands. 

 Alle hold tilbydes træning minimum 2 gange om ugen. 

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

 For alle hold arrangeret: 

- spillermøde, 

- træning tirsdage og torsdage for såvel herre senior samt dame senior. 

- alle seniorhold træner samtidig og samme sted, og indgår endvidere i samme træ-    

  ning under opvarmning samt teknisk træning. 

- træningskampe forinden turneringsstart. 

 Meddelt DBU Sjælland ønske om hjemmekampe for dame senior onsdag, for herre 

serie 2 fredag, og for herre serie 4, lørdag kl. 12.00. Herre senior 8-mands spiller 

hjemmekampe mandag. 

 
Fra træner-teamet lyder en fælles målsætningen: 
Træningen skal være seriøs, men det skal først og fremmest være sjovt. 
Trænerteamet vil ikke ”banke” folk i hovedet for at de skal komme til træning, man skal møde 
op af egen lyst til fællesskabet. 
Udtagning af hold til kampe vil hovedsageligt bære præg af, at spillere som møder op til 
træning har førsteprioritet, hvor kvalifikationer naturligvis også er en faktor. 
Målsætningen er at forblive i de nuværende rækker, samt at alle spillere skal tilbydes at 
spille kamp. 
Sociale arrangementer prioriteres højt på tværs af alle hold. 
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Fra ledergruppen lyder målsætningen: 

Ledergruppens målsætning er at fastholde et naturligt samarbejde mellem alle seniorhold, 

som tilbydes den samme træning, mulighed for at spille kampe og de samme faciliteter så-

vel baner som materiel. 

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

skabet og klubånden. Dette gælder for alle klubbens seniorhold. 

 

Et bredt fællesskab mellem klubbens seniorhold tiltrækker ligeledes en større opmærksom-

hed fra klubbens øvrige hold, og kan være medvirkende til, at tiltrække flere tilskuer i for-

bindelse med hjemmekampe. 

 

Et godt sammenhold blandt seniorspillerne vil også kunne have en positiv afsmittende effekt 

bland klubbens ungdomsspillere. 

 

 

Lov, den 24. februar 2022 

Ledergruppen  

 


