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GFA blev grundlagt i sommeren 2017 af en gruppe ildsjæle med 
udgangspunkt i en vision om at skabe en specialiseret børnefodboldklub. 


GFA er et forsøg på at tænke ud af den klassiske, danske børnefodbold-
boks, og projektet er i ånden et forsøg på at skabe en bevægelse, der har 
til hensigt at rykke ved den traditionelle og til tider konservative opfattelse 
af, hvad børnefodbold er, kan og bør være.


Imodsætning til de klassiske foreninger, der oftest rummer mange 
forskelligartede områder, var idéen at fokusere snævert for derigennem at 
kunne dedikere alle ressourcer med henblik på at skabe det bedste 
fundament for udvikling af børnefodboldspillere.


Det er den enkelte spiller, der er kernen i GFA, og vi sørger efter at skabe 
de mest optimale rammer for udviklingen af den enkelte. Vi tror således 
på, at vi skaber det bedste fællesskab ved, at hver enkelt spiller & dennes 
forældre oplever, at GFA er det bedste sted at være. Det gælder både i 
relation til fodboldudvikling og det sociale fællesskab.


For os handler GFA om at skabe glæde og begejstring som fundament for 
udvikling gennem et seriøst udviklingsmiljø i børnehøjde og mange store 
fodboldoplevelser, som traditionelt kun er de få forundt. 


GRUNDLAGT I SOMMEREN 2017 UD FRA 
EN VISION OM AT SKABE “DANMARKS 

BEDSTE BØRNEFODBOLDKLUB”. 

KLUBBEN HØRER HJEMME I GENTOFTE 
KOMMUNE OG BENYTTER PRIMÆRT 

GENTOFTE SPORTSPARK. 

KLUBBEN BESTÅR AF TO LIGESTILLEDE 
AFDELINGER: GFA FODBOLD & GFA 

FUTSAL. 

GFA FODBOLD RUMMER 5 HOLD:  
U7, U8, U9, U10 & U11. 

GFA FUTSAL TILBYDER TRÆNING FRA U8 
TIL U11

FACTS

Gentofte fodbold akademi



Det er et centralt element, at spillere, forældre og trænere skal 
opleve, at de udvikler sig. Af denne grund jagter vi som klub 
altid de ekstra procenter i relation til planlægning og udførsel 
af eksempelvis træning, kampformater og andre aktiviteter. 


Det siger sig selv, at ingen kan spå om fremtiden. Det er dog 
vores erkendelse, at vi gennem vores seriøse arbejde med og 
overvejelser omkring hver enkelt aktivitet kan gøre den lille 

forskel, der på lang sigt kan gøre en stor forskel for den 
enkelte spiller.


GFA er på ingen måde et ideal for, hvordan alle klubber skal 
drive deres børnefodbold. Det er dog vores håb, at andre 
klubber vil finde inspiration til, hvordan de kan skabe et endnu 
bedre miljø for deres spillere til gavn for både den enkelte 
spiller og dansk fodbold generelt.

GFA på besøg hos Juventus FC med Christiano Jr. på holdet i maj 2019



Gentofte Fodbold Akademi fyldte ved indgangen til 2020 2,5 år. Selvom vi 
allerede er nået et langt, brænder vores overordnede mål om at skabe 
forandring gennem en anderledes og innovativ strategi og organisering 
stærkere end nogensinde. Det er vores oplevelse, at vi har meget mere at 
udrette til glæde og gavn for både spillerne i GFA og dansk børnefodbold 
generelt.


I relation til vores strategi, har GFA siden oprettelsen bestået af 2 
underafdelinger: GFA Fodbold og GFA Futsal. Selvom GFA Fodbold udgør 
den klart største del, var synergierne mellem fodbold og futsal i et 
udviklingsperspektiv så tydelige for os, at vi fra start ønskede at tilbyde 
både traditionel udendørstræning med moderne, indendørs futsal.


Vores internationale orientering er et afgørende element i GFA. Dette 
gælder både i relation udviklingen af vores træningsmetodik og -filosofi, 
hvor studieture til diverse akademier og turneringer i Europa altid bidrager 
med spændende indsigter, samt vores ønske om at tilbyde ekstraordinære 
oplevelser for spillerne.


GFA Fodbold rummer på nuværende tidspunkt 5 årgange fra U7 til U11. I 
det følgende vil vi forsøge at give læseren et bedre indblik i GFA med 
udgangspunkt i udvalgte områder af vores organisering og metode.

nøgleord

GFA ANNO 2020

DEN ENKELTE SPILLER I CENTRUM. 

INTERNATIONAL ORIENTERING. 

KONSTANT FOKUS PÅ UDVIKLING AF 
SPILLERE, TRÆNERE & MILJØ. 

KORT VEJ FRA TANKE TIL HANDLING. 

INNOVATIVT OG GRÆNSESØGENDE 
MINDSET. 

UNIKT INTERESSEFÆLLESSKAB BLANDT 
SPILLERE & TRÆNERE. 

POSITIVT BIDRAG TIL DANSK 
BØRNEFODBOLD.



generelt 
Den daglige drift varetages af en sportslige ledelse på 3 
personer, der blandt andet involverer holdkoordinering, 
planlægning af kampplatform, samt afvikling af sportslige 
aktiviteter såsom turneringer og fodboldskoler. Alle 
involverede, herunder trænere, er på nuværende tidspunkt 
tilknyttet på frivilligt basis.


Vi holder til på Gentofte Sportspark, hvor vi deler faciliteter 
med Gentofte Kommunes øvrige klubber. GFA råder således 
ikke over eget klubhus eller egne lokaler.


trænere 
Siden opstarten af GFA, har den måske mest værdifulde 
læring været, at trænerne er nøglen, hvis vi skal lykkes med at 
sætte den enkelte spiller i centrum. Vi tror på, at spillerne 
bedst udvikler sig, når de er omringet af dygtige og 
engagerede trænere, som formår at skabt et både trygt og 
inspirerende træningsmiljø, hvor målet med hver enkelt 
aktivitet er at skabe udvikling. Vi tror på, at det er klart mest 
fordelagtigt, at spillerne ikke trænes af deres forældre, da det 
er vores oplevelse, at det kan være vanskeligt for den enkelte 
forældre at behandle sit eget barn på samme måde som de 
øvrige spillere. 


I modsætning til den klassiske opdeling i chef- og 
assistenttræner fungerer alle vores trænere i ligeværdige 

teams, hvor det er op til det enkelte team at fordele 
ansvarsområderne imellem sig. 


Alle trænere modtager lige vilkår i relation til godtgørelse og 
adgang til uddannelse. Dette essentielt i vores metode, da det 
er vores oplevelse, at det hurtigt kan lede til utilfredshed i 
trænergruppen.


Det er et afgørende element, at nye trænere er indstillede på 
at blive en del af vores miljø, både sportsligt og socialt, og at 
de er parate til tilegne sig vores stil i relation til 
træningsmetodik og spillestil. Det er ligeledes væsentligt, at 
vores trænere er bevidste om, at vi alle - både ledere, trænere 
og spillere - skal udvikle os, hvorfor de skal være nysgerrige 
efter at dygtiggøre sig og turde fejle. Den typiske GFA træner 
er engageret, seriøs, positiv og løsningsorienteret i sit arbejde 
med sine spillere, kollegaer og sig selv. Vores trænergruppe er 
mellem 18 og 30 år og flere er under uddannelse.


Træning 
Alle GFA hold træner tirsdag og torsdag. Det er en 
forudsætning for at spille i GFA, at man er en aktiv del af 
holdet og møder til alle træningspas. Hertil tilbydes forskellige 
muligheder i regi af GFA Futsal, hvilket typisk består af 
yderligere et træningspas, der kan vælges. Kombineret med 
et højt antal kampe er vores ideal, at hver spiller har mellem 
3,5 og 5 ugentlige aktiviteter.




Sammenlignet med andre fodboldtilbud opererer vi med en 
relativt lille mængde holdtræning. Dette bygger for os på en 
erkendelse af, at intensitet - forstået som træning i det højest 
mulige tempo (kamptempo) og fuld koncentration - er det 
væsentligste element i relation til udvikling af fodboldspillere i 
børnefodboldsegmentet.


Vores træning struktureres med udgangspunkt i en 
periodisering over 3 uger under temaerne småt, mellem & 
stort, hvilket beskriver antallet af spillere, der er involveret i de 
forskellige øvelser. Øvelsesvalg og fokusområder godkendes 
af den sportslige ledelse. Alle trænere er desuden ansvarlige 
for at afholde spillerudviklingssamtaler flere gange årligt.


Vores metode er i konstant udvikling, men det er vores 
oplevelse, at vi denne tilgang i kombination med et meget højt 
kampaktivitetsniveau udvikler spillerne.


kampplatform 
I GFA tror vi på, at spillerne bedst udvikles ved et højt 
kampaktivitetsniveau på tværs af mange forskellige formater. 
Dette gælder ex. ift. numerisk antal af spillere, regler og 
målstørrelse. 


Vi tror generelt på, at spillerne bedst udvikles ved, at reglerne i 
de forskellige formater stiller så store krav til spilopfattelse 
som muligt gennem regler, der gør spillet så hurtigt som 
muligt, og belønner offensiv aktioner og initiativ frem for 
defensiv resultatfodbold. For os giver det god mening, at et 

evt. resultat minder mere om håndbold end kedelig 
catenaccio, når det kommer til optimal udvikling af 
børnefodboldspillere. Disse overvejelser skyldes ikke mindst 
vores oplevelser i udlandet, hvor vi bla.a. finder inspiration fra 
belgiske børnefodbold.


Vi arrangerer som udgangspunkt alle kampe selv med henblik 
på at sikre det optimale format og den optimale matchning for 
det enkelte hold.


I GFA er kampe på internationalt niveau et centralt element i 
vores udviklingsfilosofi. Dette skyldes overordnet to 
overvejelser: 


I. Den glæde og begejstring, som er forbundet med 
udsigten til at spille mod klubber, som spillerne normalt 
kun kan drømme sig til, er for os en væsentlig del i det at 
skabe ekstraordinære oplevelser for børn.


II. Det pres som spillerne oplever ved at spille kampe mod 
dygtige internationale hold, er et afgørende virkemiddel i 
deres udvikling.


I tråd med disse overvejelser har vi i løbet af 2019 afviklet 2 
turneringer med besøg fra internationale topklubber. Trods 
det, at omkostningen til sådanne arrangementer løber op i 
flere hundredetusinde kroner, har responsen været så positiv, 
at vi vil forsøge at gentage dette til glæde for ikke blot vores 
spillere, men danske børnefodboldspillere generelt.
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