
     

DANSK BOLDSPIL-UNION

Det gode fodboldmiljø

Et godt fodboldmiljø sikrer, at ...

 

Klubberne skal skabe gode fodboldmiljøer, hvor børn 

og unge trives, og oplever glæde ved fodbolden. Der-

for skal vi mange steder gribe tingene lidt anderledes 

an, end vi gør i dag. 

Vigtige elementer i et godt fodboldmiljø:

Tryghed: Træneren skal være bevidst om miljøet før, 

under og efter træning. Rammen skal være både gen-

kendelig, tryg og stabil, hvilket blandt andet indebæ-

rer, at der skal være faste voksne omkring holdet.

Tilknytning: Spillerne – og forældrene – skal vide, at 

der ikke sker en egentlig udvælgelse (selektion) af 

spillere til faste . og . hold i børnefodbold. Spillerne 

får ofte lov at være i samme gruppe som deres kam-

merater til træning og stævner, men oplever selvføl-

gelig, at holdinddelingen er fleksibel fra gang til gang 

for at sikre den optimale udvikling for alle spillere i 

truppen. For eksempel kan det ofte være en fordel 

at inddele spillerne efter deres aktuelle niveau, når 

der skal spilles v eller v, men i tekniske øvelser er 

dette ikke altid påkrævet.

Variation: Indholdet af træningen skal varieres og ud-

vikles, så miljøet opleves udfordrende og meningsgi-

vende for spillerne.

Både og: Hvis du skal skabe et godt miljø, er det 

’både og’ i stedet for ’enten eller’. For eksempel er  

 

 

det både driblinger og spark; det er både formel- og 

funktionel træning; det er både niveaudelt og ikke-

niveaudelt træning. Således er det for eksempel 

fordelingen af formel og funktionel træning på det 

enkelte udviklingstrin, der skal vurderes frem for et 

’enten-eller’.

Planlægning og organisation: For at sikre en optimal 

organisation af træningen for børnespillere er én af 

de største udfordringer at finde flere kvalificerede 

trænere til de - årige. 

Først og fremmest gælder det om at finde en chef-

træner, der får ansvaret for planlægningen og organi-

seringen af træningen for årgangen.

Derefter er udfordringen at finde både et par faste og 

et par ’fleksible’ assistenttrænere. Her skal klubberne 

blive endnu bedre til at bruge forældrene.

Umiddelbart før starten af en træning vurderer chef-

træneren, hvor mange assistenttrænere han får brug 

for (det bedste er - spillere pr. træner), og udstyrer 

dem med relevant instruktion i dagens træningspas. 

En god idé kunne være at investere i en ’DBU Børne-

træning’, og udlevere til hver af de faste assistenttræ-

nere. Fordelingen af assistenttrænere kunne eksem-

pelvis være en forælder til at afvikle en fangeleg og 

en anden forælder til at afvikle stationen, hvor der 

spilles v.

Fordelen ved denne organisationsform (stationstræ-

ning) er, at der til en trup på - børn altid er nok 

forældre at tage af. På denne måde kan en cheftræ-

ner i samarbejde med sine faste og fleksible assi-

stenttrænere skabe rammerne for et godt fodbold-

miljø.

DET GODE FODBOLDMILJØ
DBU BØRNETRÆNING

”... Så mange som muligt, så længe som muligt, 
får adgang til miljøer, som har betydning for 
deres udvikling.

“

DET GODE FODBOLDMILJØ:

Godt fodboldmiljø 
er kendetegnet ved: 

 Glæde

 Tryghed

 Tilknytning

 Variation

 Både og – ikke enten/eller

  Planlægning og organisation
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Figur .: Station : v, Station : v, Station : v,

Station : v, Station : v, Station : v.

Fri legetid

Træningen starter med  minutter helt fri legetid, minimum 

en bold til hver spiller. Spillerne løber rundt, leger og prøver 

forskellige ting af – gerne sammen med en far/mor. Når spil-

lerne er vænnet til denne model, spørger de ikke, hvornår træ-

ningen starter. De går bare i gang med ’at hygge sig’, og der er 

tid til, at spillerne får ’snakket af’.

Stationstræning (tekninsk træning mm.)

- stationer, - min. pr. station (Se figur .).

Spillerne bliver ikke niveaudelt.

Færdigheder (finter, pasninger, vendinger), agilitybane, mig 

og min bold og så videre...

Stationstræning (småspil)

- stationer, - min. pr. station (Se figur .).

Næste indhold i træningen kunne være småspil, v, v, v, 

v og v på - stationer af - minutters varighed. 

 Her kan det være formålstjenligt med en inddeling af spil-

lerne efter det aktuelle niveau; A, B og C spillere.

 Det bør gøres på en måde, så A-spillere spiller med B-spille-

re, og C-spillere spiller med B-spillere.

 A-spillere har også behov for at spille med spillere på et hø-

jere niveau end dem selv, og C-spillere vil også have gavn af at 

spille med spillere på et lavere niveau end dem selv. Dette kan 

gøres hvis der ind imellem trænes på tværs af aldersgrupper 

og køn.

Eksempler på inddeling:

v:      A- spillere og  B-spiller 

 A-spillere og  B-spillere  

 C- spillere og  B-spiller  

 C-spillere og  B-spillere

Men det er altid forskellige hold fra gang til gang.

  TRÆNINGSFORHOLD  SPILLERE:  spillere i alderen - år      
  MATERIALER

Træningen kan eksempelvis organiseres på denne måde:

Figur .: Eksempel på ’Det gode fodboldmiljø’ på banen. 

Station : Slalom, Station : Hink i ringene, Station : Stige-

træning, Station : Agilitybane, Station : Sidestep, Station : 

Slalomløb, Station : Stigetræning, Station : Spark på mål.


