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Handleplan for FC Fredericia. 

Klubudvikling Status/hvor er vi 
Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbejdes 
videre med eksisterende og/eller 
nye målsætninger 

Handlinger 
FC Fredericia  
Beskriv de handlinger, der 
ønskes udført fremadrettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der beskriver 
på hvilken måde, man skal kunne 
se, at man er på vej mod målene 

Hvad gør Fe. Eliteidræt? 

Centrale spørgsmål: 
 
Organisation 
Beskriv klubbens organisati-
on, der synliggør klubbens 
ledelse og ansvarsområder 
(vedlæg evt. organisationsdi-
agram) 
Husk: Navn + funktionsbe-
skrivelse på talentansvarlig 
 
Økonomi (budgetter i ho-
vedtal) 
Vedlæg overordnet økonomi 
og særskilt økonomi for ta-
lentudvikling 
 
Strategi 
Beskriv klubbens elite- og 
talentudviklingsstrategi (ved-
læg evt. elite- og talentudvik-
lingspolitik) 

År 1 
Organisation: FC Fredericia er en overbygning på 
Fredericia KFUM. Fredericia FF deltager i holdsam-
arbejde omkring elitefodbold i FC Fredericia Ung-
dom. Holdene indbefatter U19-U17 og U15. Klub-
ben har bestyrelse og en fuldtidsansat daglig 
ledelse. På talentudviklingsområdet er der ansat en 
talentchef på ½ tid. 
Økonomi: FC Fredericia omsætter for ca. 15 mil. 

kr. om året og har en egenkapital på 7,5 mil. kr. Der 
afsættes ca. 500.000 kr. om året til talentarbejdet. 
Strategi: FC Fredericia vil optimere udviklingen af 
eget talentarbejde og skabe egne talenter til højeste 
nationale niveau. På det organisatoriske område 
arbejdes der på at inddrage flere klubber fra lokal-
området i FC Ungdom. 

 
Organisation: Vores organisation er pr. 1/8 
2011 udvidet med en decideret talentchef 
ansat på ½ tid. Denne opgradering fortsæt-
ter. Vi satser på at udvide holdsamarbejdet 
pr. 1/1 2013 til også at omfatte U13 og U14 
og efterfølgende at geare talentarbejdet til en 
ansøgning om at blive T-Licens klub under 
DBU. 
Økonomi: FC Fredericia arbejder hele tiden 
på at forbedre de økonomiske nøgletal så vi 
bliver endnu mere konkurrencedygtige på 
alle områder inkl. talentudviklingsområdet. 
Strategi: Strategien anvises af bestyrelsen 
og de respektive udvalg herunder. Eksem-
pelvis udvidelsen af holdsamabejdet for U13 
og U14 og ønske om at blive T-Licensklub og 
ønsket om flere lokale klubbers deltagelse i 
FC Ungdom. 

 
Organisation: Klubbens organisation 
evalueres løbende og justeres hvis det 
vurderes fordelagtigt. De to klubber 
Fredericia KFUM og Fredericia FF arbej-
der på at udføre målet  omkring fælles 
U13 og U14 hold og vi understøtter 
processen.  
Økonomi: FC Fredericia genererer pt. ca. 

500.000 kr. til talentarbejdet i U15-U19 
hvilket vi vurderer er hvad vores arbejde 
kræver i øjeblikket. 
Strategi: Ved at arbejde på  de udstukne 

målsætninger vil vi optimere vores talent-
udviklingsmiljø og kultur i FC Fredericia 
Ungdom. Det samlende organ i FC 
Fredericia Ungdom bliver Talentudvalget 
og Talentcheffen der holder månedlige 
møder hvor der refereres til bestyrelsen 
og direktøren i FC Fredericia. FC Frederi-
cia tager kontakt til potentielle lokale 
klubber i forhold til et udvidet samarbejde 
omkring FC Ungdom. 
 

 
Organisation: Vores organisation er besat af 
kompetente og kvalificerede personer på alle 
poster. Arbejdsfordeling og arbejdsområder er 
nøje defineret.  
Økonomi: At vores økonomi hænger sammen 
og at egenkapitalen fastholdes som minimum. 
Strategi: Vi oplever et mere elitært ungdoms-
arbejde i FC Ungdom og kulturen omkring 
dette. Det gælder på alle niveauer; spillerne, 
trænerne, forældrene, lederne og bestyrelser-
ne i de to klubber: Fredericia KFUM og Frede-
ricia FF. Det vil bl.a. kunne måles på om FC 
Ungdom kan generere unge talenter til FC 
Fredericia s 1. hold/ reservehold. 
I forhold til processen omkring flere lokale 
klubbers deltagelse i FC Ungdom ser vi det 
som en proces og de indledende drøftelser/ 
kontakter er modtaget positivt i de lokale 
klubber. 
 

 

År 2 
 

Organisation:Organisationen er evalueret/ 
tilpasset og afspejler klubbens vision og 
målsætninger. Holdsamarbejdet omkring FC 
Ungdom indbefatter nu U13-U19. 
Økonomi: Der arbejdes på at bedre klub-
bens økonomi og dermed bl.a. at kunne 
understøtte klubbens talentarbejde. 
Strategi: Der arbejdes på en ansøgning til 

DBU omkring T-Licens. 

Organisation: Vi evaluerer og justerer 
evt. organisationen hvis det vurderes 
fordelagtigt i forhold til vision og målsæt-
ninger løbende. Vores udvikling gør vi 
kan udvikle og tiltrække endnu dygtigere 
medarbejdere til organisationen. 
Økonomi: Vi tilfører det tilladte og kræ-
vende økonomiske tilskud til talentarbej-
det min. 3-4% af den samlede omsæt-
ning. 
Strategi: FC Fredericia fortsætter arbej-
det med at udvide samarbejdet omkring 
FC Ungdom med lokale klubber. De 
nuværende samarbejdes klubber, Frede-
ricia KFUM og FF udarbejder en T-Licens 
ansøgning til DBU. 

Organisation: Organisationen er tidssvarende 
og bestående af et solidt miks af kompetente 
og visionære personer der i samarbejde driver 
klubben og talentarbejdet i den ønskede 
retning.  
Økonomi: Vores tilskud til talentarbejdet er 

steget sammen med klubbens samlede om-
sætning. 
Strategi: Den politiske proces i de lokale 
klubber går i den rigtige retning i forhold til et 
bredere samarbejde omkring ungdomsfodbol-
den i Fredericia. Konkret at klubber som bl.a. 
Erritsø GIF tilslutter sig et mere forpligtende og 
formaliseret samarbejde i FC Ungdom. At vi 
kan afsende en god og kvalificerende ansøg-
ning til DBU i forhold til T-Licens. 

 

År 3 Organisation: Organisationen har udviklet 
sig hensigtsmæssigt og visionært. Eksem-
pelvis at vi  har fået tilknyttet en T-træner i 
FC Ungdom og det nuværende talentudvalg 
er bestående af repræsentanter fra flere 
klubber fra Fredericia kommune – eks. 
Erritsø GIF. 
Økonomi: Det økonomiske tilskud til drift af 

FC Ungdom udgør min.5 % af klubbens 
omsætning 
Strategi: Via bl.a. T-Licens status at blive 
endnu mere kvalificeret og udviklingsoriente-
ret i forhold til vores talentarbejde. Vores 
samarbejdspartnere i FC Ungdom er udvidet 
fra 2 til min. 5 klubber. 

[valgfri] Organisation: Vores organisationsplan er 
tilført en dygtig T-Licens træner og Talentud-
valget består af min. 1 repræsentant fra alle 
deltagende klubber i FC Ungdom. 
 
Økonomi:Fodbolden i Fredericia samler i 

stigende grad byen og oplandets interesse. 
Det kan måles i antal tilskuere til FC Fredericia 
s hjemmekampe og øget sponsortilslutning. 
 
Strategi: Ved bl.a. at skabe et bredere samar-
bejde omkring talentudvikling i Fredericia øges 
interessen og tilhørelsesforholdet til den lokale 
klub på eliteniveau, FC Fredericia. FC Ung-
dom genererer min. 1-2 spillere pr. sæson til 
FC Fredericia s 1. seniorhold og ”lokale” 
spillere på holdet understøtter interessen. 
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Klubudvikling Status/hvor er vi 
Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbejdes 
videre med eksisterende og/eller 
nye målsætninger 

Handlinger 
FC Fredericia  
Beskriv de handlinger, der 
ønskes udført fremadrettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der beskriver 
på hvilken måde, man skal kunne 
se, at man er på vej mod målene 

Hvad gør Fe. Eliteidræt? 

År 4  [valgfri]   
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Trænerressourcer 
FC Fredericia  

Status/hvor er vi 
Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbejdes 
videre med eksisterende og/eller 
nye målsætninger 

Handlinger  
FC Fredericia  
Beskriv de handlinger, der 
ønskes udført fremadrettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der beskri-
ver på hvilken måde, man skal 
kunne se, at man er på vej mod 
målene 

Hvad gør Fredericia Elite-
idræt? 

 
Centrale spørgsmål 
 
Hvilket uddannelsesniveau har 
trænerne med ansvar for klubbens 
talentudvikling? 
 
Hvilke handlinger gennemføres 
hvornår for at sikre at den fornødne 
uddannelse af klubbens talenttræ-
nere i 2012-2015? 
 
 

 
 
 
 
 
 

År 1 
Talentchef: A-Licens 
U19: B1 
U17: B1 
U15: B-Licens 
 
 
 
 
 

Indføre uddannelseskrav til vores 
trænere som en fast del af en evt. 
kommende aftale. 

Støtte vores træner/ ledertalenter i 
forhold til uddannelse/ efteruddan-
nelse og have det som et krav for et 
evt. kommende samarbejde. 

Vi oplever det som værende attraktivt 
at uddanne sig og søge ny viden. Vi 
oplever trænere/ ledere der presser på 
i den sammenhæng. 

 

År 2 
 
 
 
 
 
 

Træneraftaler i FC Ungdom indeholder 
en uddannelsesplan med gensidige 
krav og forpligtigelser til en kommende 
aftale. 
Talentchef: A-Licens 
U19: B1/ B2 
U17:DBU Instruktør 
U15: Påbegyndt A-licens 
U14: B2 påbegynde B-Licens 
U13: B1 påbegynde B2  

[valgfri] At vi fra ”år1” til ”år2” har en træner-
sammensætning i FC Ungdom der har 
højere uddannelsesniveau. 

 

År 3 
 
 
 
 
 

Talentchef: A-Licens 
U19: min. B-Licens/ helst A-Licens 
U17: min. B-Licens/ helst A-Licens 
U15: A-Licens 
U14: A-licens 
U13: A-Licens + tilknyttet T-Træner 
med kvalificerende Licens. 

[valgfri] At vi for første gang har mere end 
50% af vores årgang min. en træner 
med A-Licens. 

 

År 4 Alle FC Ungdomsårgange har A-
Licens trænere tilknyttet. 

[valgfri] Alle FC Ungdoms årgange har A-
Licenstrænere. 
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Implementering af Aldersrela-
teret  
Træningskoncept 
Præpubertet:  
Pubertet: 
Post-pubertet: 
(antal træningspas og timer 
pr.uge) 

Status/hvor er vi 
Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbej-
des videre med eksisterende 
og/eller nye målsætninger 

Handlinger  
FC Fredericia 
Beskriv de handlinger, der ønskes 
udført fremadrettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der be-
skriver på hvilken måde, man 
skal kunne se, at man er på 
vej mod målene 

Hvad gør Frede-
ricia Eliteidræt? 

 
Centrale spørgsmål: 
Udbyder klubben trænings-
mængder svarende til ATK anbe-
falinger? 
 
Gennemføres træningen i over-
ensstemmelse med principperne i 
det idrætsspecifikke ATK? 

År 1 
Alle træning i aldersgruppen U5-U14 foregår i 
KFUM og FFF regi. 
U5,U6,U7 træner 1 pr. uge a 1,25 time og spiller 3 
m stævner. 
U8 og U9 træner 2 gange pr. uge a 1,5 time pr. 
gang og spiller 5 m stævner. 
U10 og U11 træner 2 gange pr. uge a 1,5 time 
pr.gang og spiller 7 m. 
U12 træner 3 gange pr. uge a 1,5 time og spiller 7 
m. 
U13 og U14 træner 3 gange pr. uge af 1,5 time og 
spiller 11 m. 
U15-U19 træner 3 gange pr. uge a 2,0 time – des-
uden er der spillere der har 2 yderligere træninger i 
forbindelse med morgentræning. 
 
I præpuberteten som vi kalder tilvænningsfasen, 
trænes der med overvejende fokus på grundlæg-
gende kropslige og tekniske færdigheder via leg. 
I puberteten som vi kalder læringsfasen træner vi  
på at udvikle de tekniske færdigheder og de almene 
bevægelsesfærdighederne tilgodeses. Den fysiske 
opbygning af kroppen begynder. 
I postpuberteten som vi kalder udviklingsfasen 
trænes mere målrettet på konkurrence og det at 
være en del af et eliteudviklingsmiljø. 
Vi mener overordnet vi følger principperne om 
aldersrelateret træning.  
 
NB: Se bilag side 3! 

Vi har kun direkte indflydelse på 
træningen fra U15-U19 da øvri-
ge hold sorterer under de to 
samarbejdsklubber. 
 
Vi har som mål også at få U13 
og U14 indbefatte i FC Ungdom 
for bl.a. herved at kunne sikre et 
endnu mere kvalificeret udvik-
lingsarbejde hvor aldersrelateret 
træning er helt centralt. 
 
Blive endnu dygtigere til at tilby-
de kvalificeret træning for alle 
årgange i FC Ungdom, Frederi-
cia KFUM og Fredericia FF. 

Præge holdningerne der tilgodeser  en 
udvidelse af holdsamarbejdet i mellem 
Fredericia KFUM og Fredericia FF til 
også at omfatte U13 og U14. 
 
Blive endnu mere synlige og fokuse-
rende på børnefodbolden i de yngste 
årgange.  
 
 
Støtte processen omkring udvikling af 
ungdomsarbejdet i klubben så vi inden-
for 1-2 år kan efterkomme og ansøge 
DBU om T-Licens. 
 

Etablering af FC Ungdomshold 
også i U13 og U14. 
 
 

 

År 2 
 
 
 

Vi tilstræber at alle U13-U19 
spillere har mulighed for mini-
mum 4 træningspas a 2,0 time 
og vores største talent har mu-
lighed for yderligere 2 træ-
ningspas i forbindelse med 
morgentræning. 
 
Blive endnu dygtigere til at tilby-
de kvalificeret træning for alle 
årgange i FC Ungdom og vores 
samarbejdsklubber. 

I samarbejde med KFUM og FFF at 
afholde et kursus i klubben omkring  
aldersrelateret træning. I praksis: 2 
kursusdage. 1 dag for de 5-8 årige og 1 
for de 9-14 årige hvor der tages ud-
gangspunkt i DBU s materiale ”Alders-
relateret træning”. 
 
Talentchefen deltager i talentudvalget 
omkring ansøgning til T-Licens. 
 
Løbende evaluere vores målsætninger 
og justere hvis det findes fordelagtigt. 

Øge træningsmængden for visse 
årgange uden at spillerne mister 
lysten og vi undgår træningsrela-
terede skader. 
 
Få afholdt kursus med kvalitativt 
udbytte for vores trænere/ ledere. 
Kan måles ved at deltagerne 
afleverer en evaluering efter af-
holdelsen.  

 

År 3 
 

At vi har fået T-Licens og via 
dette bl.a. bliver endnu dygtigere 
til at tilbyde ungdoms og børne-
træning af høj kvalitet. 

[valgfri] Vores samarbejdsklubber oplever 
et mere kvalitativt udbytte af deres 
børnefodboldsaktiviteter. Det 
afspejles i medlemsantal og kvali-
teten af de spillere der overgår til 
FC Ungdom. 

 

År 4 
 

 [valgfri]   
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Faciliteter Status/hvor er vi 

Hvor er vi lige nu 
Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbejdes 
videre med eksisterende og/eller 
nye målsætninger 

Handlinger  
FC Fredericia 
Beskriv de handlinger, der 
ønskes udført fremadrettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der beskri-
ver på hvilken måde, man skal 
kunne se, at man er på vej mod 
målene 

Hvad gør Fredericia 
Eliteidræt? 

 
Centrale spørgsmål 
 
Har talenterne tilstrækkelig adgang 
til passende træningsfaciliteter på 
optimale træningstidspunkter ift. en 
sammenhængende hverdag? 
 
 

 

År 1 
Vi har generelt gode faciliter. Alle 
faciliteter er velplejede og tidssvaren-
de. Vi har kun et område der ikke 
lever op til nutidens krav. Det er en 
tidssvarende vinterbane. Her tænker 
vi  på en kunstgræsbane. 
 
 
 

At få en kunstgræsbane i byen så vi i 
fremtiden ikke skal tage til Kolding for 
at kunne benytte en helårsbane. 

FC Ungdoms samarbejdes klubber 
arbejder på at skaffe midler til en 
fremtidig bane. 
 
NB: Fredericia FF har fået tildelt 
750000 fra DBU s  hattrickpulje 
som tilskud til en etablering af en 
kunstgræsbane indenfor en over-
skuelig fremtid. 

At midler til etablering af kunstgræs-
banen bliver rejst og processen om 
etablering af banen sat i gang. 

 

År 2 
 
 
 
 
 

Vedligeholde af eksisterende faciliter.  At projektet omkring kunstgræsbanen 
bliver sat i gang. 

 

År 3 
 
 
 
 
 

 [valgfri]   

År 4 
 
 
 
 
 
 

 [valgfri]   
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Adgang og anvendelse af support-
funktioner:  
a.Sportsmedicinsk behandling 
b. Fysisk træning 
c. Sportspsykologisk træning 
d. Sportsernæring 

Status/hvor er vi 
Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbejdes 
videre med eksisterende og/eller 
nye målsætninger 

Handlinger  
FC Fredericia 
Beskriv de handlinger, der 
ønskes udført fremadrettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der beskri-
ver på hvilken måde, man skal 
kunne se, at man er på vej mod 
målene 

Hvad gør Fredericia 
Eliteidræt? 

 

 
Centrale spørgsmål: 
 
Modtager atleterne ekspertbistand 
inden for ovennævnte ekspertområ-
der? 
Beskriv omfang /indhold 
 
 
Har trænerne samarbejde med eks-
perter inden for ovennævnte områ-
der? 

År 1 
Spillere i FC Ungdom har adgang til FC 
Fredericia s sundhedssektor og de 
bidrager med faglig ekspertbistand. 
 
Fysisktræning og sportsernæring foregår  
via klubbens trænere og den fysiske 
træning indendørs foregår i Fredericia 
Idrætscenter. 
 
Ingen sportspsykologisk træning. 
 
 
PS: Alle spillere i FC Ungdom har fået 
udleveret materiale fra Anti doping 
Danmark. Desuden har de spillere der er 
tilknyttet morgentræningen ekstra bi-
stand via samarbejdet med Fredericia 
Eliteidræt. 
 
 
 

    

År 2 
 
 
 
 
 

    

År 3 
 
 
 
 
 

 [valgfri]   

År 4 
 
 
 
 
 

 [valgfri]   
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Deltagelse i samarbejde mellem uddannelsesin-
stitutioner/skole kommune og klubber 

Status/hvor er vi 
Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbejdes 
videre med eksisterende 
og/eller nye målsætninger 

Handlinger  
FC Fredericia 
Beskriv de handlinger, der 
ønskes udført fremadrettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der be-
skriver på hvilken måde, man 
skal kunne se, at man er på vej 
mod målene 

Hvad gør Fredericia 
Eliteidræt? 

 
Centrale spørgsmål: 
 
Hvordan koordineres talenttræningen med uddan-
nelses-institutionerne/skoler? 
 
Indgår klubben i kommunens morgentræningenstil-
bud? 
 
Indgår klubben med talenter i kommunens talent-
center?  
 
 
Indgår klubben i Fredericia Eliteidræts videndeling 
med ledere og trænere på tværs af klubber? 
 
Har klubben samarbejde med øvrige lokale klubber 
inden for egen idrætsgren om talentudvikling? 
  
Hvordan definerer klubben et talent?  

År 1 
I øjeblikket varetages dette arbejde 
primært af Morten Dahm Kjær-
gaard og de enkelte uddannelses-
institutioners personale. 

 
Klubbens samarbejder og tilbyder 
morgentræning i samarbejde med 
Fredericia Eliteidræt til klubbens 
ungdomsspillere. 
 
 
 
 

    

År 2 
 
 
 
 
 

 Der laves ny skolestruktur i Frederi-
cia kommune, det betyder at alle 
nuværende og potentielle talenter 
samles på en skole. 

  

År 3 
 
 
 
 
 

Alle vores største talenter skal have 
tilbud om morgentræning. 

[valgfri]   

År 4 
 
 
 
 
 

Alle vores største talenter deltager i 
morgentræningen. 

[valgfri] At alle vores største talenter deltager i 
eller har fået tilbud om morgentræning. 

 

 


