Fantastisk Fodboldstart
Hvordan iværksætter klubben nye pige- og drenge årgange i
din klub hvert eneste år? Hvordan rekrutterer klubben både
nye spillere og klubfrivillige på en gang?
Målgruppe: Klubledere, ungdomsudvalg, børnetrænere

Tidlig Fodboldopstart

Drømmen om nye
medlemmer i klubben
hver eneste og evige år

Tidlig Fodboldopstart

Visionen om nye og flere
”kunder i butikken”
hver eneste og evige år

BINGO – Fantastisk Fodboldopstart
Bestyrelsen vil målrettet
fantastisk fodboldopstart
for drenge og piger

Klubben har en strategi
for fantastisk
fodboldopstart

Giver de nye
forældretrænere den
nødvendige sparring og
opmærksomhed

Er gode til at oplære de
nye forældre som
frivillige

Har styr på pædagogiske
fif til de nye
forældretrænere

Har en uddannelsesplan
for nye forældretrænere

Har klubben styr på
hvem der byder nye
velkomne

Har en
ungtrænerordning til at
støtte ny årgang

Er tydelige omkring
klubbens værdier og
politikker

Er gode til at tage imod
nye spillere og forældre

Får lavet plakater,
invitationer og foldere

Besøger SFO’en med 1
times fodbold

Har en tovholder for
opstart af nye små
fodboldfødder hvert år

Har en prøveperiode for
nye små fodboldfødder

Har styr på at skabe det
gode trænings‐miljø for
yngste årgange

Er dygtige til at skaffe et
nyt forældretrænerteam

Har en nem
indmeldelsesprocedure

Er gode til at
markedsføre fantastisk
fodbold i lokalsamfundet

Holder et inspirerende
forældremøde for nye

Har tradition for opstart
af ny yngste årgang hvert
år

Målgrupper: de 4 – 10 årige (+/-)
Børnehave, SFO, indskoling
Tidlig fodboldopstart piger og
Tidlig fodboldopstart drenge eller
Tidlig fodboldopstart mix

Forudsætning
Forankring i bestyrelsen – vi vil
Indskrevet i årshjulet – hvornår, hvordan, hvem
Hyret en opstarter / styregr. – støttegr.

Bestyrelsen

Styre ‐ støttegruppe

Ankerperson
Hvem, hvad, hvor,
Hvornår, hvordan, af hvem

Aktivitetsplan:
X
X
X

Aktivitetsplan
APRIL
Planlægning
Invitation/plakat
Booking
Bemanding
Markedsføring
SFO besøg
Børnehavebesøg
Ambassadørbrug
Ungtrænere
Klubtrænere

MAJ
Åbent Hus

JUNI
Begyndertræning
nyt trænerteam

Begyndertræning
Uddannelsesplan
Spotte nye trænere
Indmeldelse
Forældremøde
Overdragelse

God ferie og på
gensyn
Medbring en ven

AUGUST
Gen‐markedsføring
Rullende opstart
Begyndertræning

APRIL Aktivitet / Opgaver:
Forberedelsesmøde
Hverve 2- 4 hjælpetrænere (ungtrænere, trænerspirer)
Klargøre markedsføring og annoncering
Info til allerede aktive pigespillere, deres forældre og trænere
Inspiration til invitation til Brian
MAJ Aktivitet / Opgaver:
Klubtræning 1 - velkommen
Klubtræning 2 - spotte trænere
Forberede forældremøde - dannelsesmøde
Klubtræning 3 - spotte forældretrænere og frivillige
Klubtræning 4 koblet med forældremøde /
Evt.opstartstrænermøde
JUNI Aktivitet / Opgaver:
Klubtræning 5 og på gensyn efter ferien.
Evaluering af forløb og planlægge efterårsprogram
Uddannelsesplan for de nye trænere
AUGUST Aktivitet / Opgaver
Gen-markedsføring
Klubtræning 6 - Rullende opstart

Dato Kl.

Bemærkning
Planlægning: målgruppe, bemanding, invitation,
markedsføring, tidsplan, praktik, rolleafklaring

Ansvar

Ophænge plakater, distribuere invitationer, avis, www,
Facebook, SFO, aktive spillere
Hvorfor vi ønsker de involveres - hverve dem
Bemærkning
Klargøring 16.10
Klargøring 16.10
Klubvelkomst- og budskaber, indmeldelse,
kontaktpersoner, trænere
Klargøring 16.10
Klargøring 16.10
Pædagogiske fif til de nye trænere efter træningen
Bemærkning
Klargøring 16.10 . Ambassadørklar - medbring en ven
med efter ferien

Ansvar

Ansvar

Ansvar
De sociale medier og via klubambassadører
Velkommen igen og velkommen til nye

Til opslagstavle
UGE NR.

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG
Kl. 16:30‐17:30
”Fantastisk fodboldstart”
Besøg af DBU som kommer og
introducerer et godt træningsmiljø
for piger sammen med klubtrænere
Kl. 16:30‐17:30
”Fantastisk fodboldstart”
Fodbold for piger med klubtrænere
Kl. 16:30‐17:30
”Fantastisk fodboldstart”
Fodbold for piger med klubtrænere
Kl. 16:30‐17:30
”Fantastisk fodboldstart”
Info aften for forældre i klubhus.
Vi mødes på træningsbanerne sammen
med pigerne. Klubtrænere træner
pigerne, mens forældre er til
informationsmøde. Repræsentanter
fra klubben kommer og fortæller om
værdier, vision og kulturen, og I
kan få svar på mulige spørgsmål.
Kl. 16:30‐17:30
”Fantastisk fodboldstart”
Sidste træning for pigerne med
klubtrænere.
Er pigerne interesseret i at
fortsætte med at spille fodbold,
kan man melde sig ind som medlem i
klubben.

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Fantastisk Fodboldopstart
•
•
•
•
•
•
•
•

Flere medlemmer
Fodboldfællesskab med venner
Møde nye
Et sjovt og lærerigt fodboldmiljø
Dygtige legeboldtrænere
Skabe forældreopbakning
Inddragelse (motivation, ejerskab, engagement)
Flere frivillige / flere klubejere

