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FK Sydsjælland 05 

Ledergruppens visioner og handlingsplan for  

Frivillige trænere, assistenter og holdledere - 2022 

 

En god ”Klubånd” er noget af det vigtigste for en sund og dynamisk forening. Ved Klubånd 

forstår vi, at alle klubbens medlemmer og frivillige føler, at de har det samme ønske for 

deres fodboldklub. Der skal arbejdes sammen på tværs af hold, alder og køn, for på den 

måde at finde det vigtige fællesskab, hvor alle er lige. 

En ”blå tråd” i FK Sydsjælland 05, er fortsat at arbejde for den gode klubånd, hvilket vi føler 

kan understøttes af blandt andet et projekt som udviklingstræning samt afholdelse af 2 

fælles årlige trænermøder, hvor trænere, relevante triogrupper samt ledergruppen samles 

omkring de fælles opgaver og udfordringer som venter inden opstart af en ny sæson. 

Vi synes, at vi er kommet rigtig langt i arbejdet med FK’s ”blå tråd”, men vi kan altid gøre 

noget bedre, da det er en proces som hele tiden skal evalueres og udvikles. 

Den gode klubånd skal i højere grad involvere medlemmerne og deres forældre !! 

Der er på de fleste hold velfungerende forældre-trioer, som sørger for at binde de enkelte 

hold sammen på det sociale plan. Forældre-trioer ønsker ledergruppen fortsat at sætte fokus 

på, da disse frivillige er vigtige medspillere i klubben.  

Frivillige er en stor og altafgørende vigtig ressource for en forening, og det er vigtigt, at de 

får den opbakning, de har brug for.  

Hvis man som koordinator og facilitator ikke forstår, hvad der driver de frivillige, kan det føre 

til misforståelser, konflikter og ressourcetab.  

Dette stiller nogle store krav til organisering af frivilligheden. Det er med andre ord vigtigt at 

italesætte og gøre de frivillige opgaver tydelige. Opgaven skal konkretiseres, hvad kræver 

opgaven, hvor lang tid tager den og ikke mindst oplyse den frivillige om, hvor stor en forskel 

denne gør for klubbens medlemmer. Den frivillige skal kende klubbens værdier, og klubben 

skal i henhold hertil stille krav til de frivillige. 

Ledergruppen vil igen i 2022 sætte fokus på at deltage i forældremøder på børne- og 

ungdomsholdene, så klub, trænere og forældre kan få et tættere samarbejde, og på den 

måde give denne store gruppe potentielle frivillige et bedre indblik i, hvad de kan gøre for 

deres barns fodboldklub. 

De frivillige skal føle sig som en del af et fællesskab som løfter i flok, og gør en forskel, ikke 

blot for deres eget barn, men for et trygt lokalområde, med en masse aktivitet for alle børn 

og unge. 
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Desuden vil ledergruppen fortsat deltage i spillermøder på klubbens seniorhold, for her at 

involvere seniorerne i klubbens økonomiske og sociale opgaver. 

 

Endelig ser ledergruppen vigtigheden af at tilbyde de frivillige trænere, assistenter og 

holdledere inspiration og kurser. 

 

Ledergruppen finder det vigtigt at være mere synlig på klubbens Facebook side, og ved brug 

af dette medie komme så bredt ud som muligt, med oplysninger om klubben samt info om, 

hvilke opgaver der forsøgs løst, samt desuden med henvisning til klubbens informationer på 

hjemmesiden www.fk05.dk 

 

 

Lov, den 24. februar 2022 

Ledergruppen 

 

http://www.fk05.dk/

