FC Fredericia Fodboldskole – sæson 2018/2019
FC Fredericias Fodboldskole for U11 og U12 spillere tager sigte på at tilbyde talenter i FC Fredericias
samarbejdsklubber et ekstra ugentligt træningspas med fokus på udvikling af individuelle kvaliteter og
færdigheder.
Foruden den ugentlige træning vil talenterne også få mulighed for at deltage i et mindre antal trænings/udviklingskampe samt et stævne i løbet af sæsonen.
Program og praktisk info
I uge 32 og 33 gennemføres fem træningspas, som jeres dreng er blevet indstillet til at deltage i. Dette
skulle I gerne være bekendt med, og her følger lidt flere oplysninger om de to uger.
Hvis man er forhindret i at deltage i ét eller flere træningspas pga. ferie bedes man venligst give besked om
dette hurtigst muligt til martin@fcfredericia.org – husk at skrive spillerens fulde navn og klub. Spillere som
ikke har mulighed for at deltage i fuldt omfang vil evt. blive tilbudt at deltage i et ekstra træningspas fredag
i uge 34, hvis der findes behov herfor.
Trænere fra FC Fredericias ungdomsafdeling vil i løbet af ugen vurdere de fremmødte spillere på baggrund
af tekniske og taktiske øvelser, hurtigheds og agility test samt en masse kampspil. Træningspassene tager
sigte på at få et godt indblik i årgangen med henblik på at finde de spillere som tilbydes at deltage i FC
Fredericias Fodboldskole i den kommende sæson.
Talenttræningsugen gennemføres i KFUM-Parken, Randdalsvej 29, 7000 Fredericia efter følgende tidsplan:
Dato

Dag

Tidspunkt

Hvad

7. august

Tirsdag

17.30-20.00

9. august
10. august
14. august
17. august

Torsdag
Fredag
Tirsdag
Fredag

18.30-20.00
18.30-20.00
18.30-20.00
18.30-20.00

Kort info om processen for forældre og trænere (17.30-17.45)
Udlevering af trøjer samt fotografering af spillere (17.30-18.15)
1. træning (18.30-20.00)
2. træning
3. træning
4. træning
5. træning

Spillerne vil til det første træningspas få udleveret en FC Fredericia spillertrøje, som spilleren skal træne i
under alle fem træningspas. Spilleren har ansvaret for trøjen hele ugen, og må derfor gerne tage den med
hjem mellem træningspassene og evt. vaskes hvis man ønsker dette (vaskeanvisninger i trøjen skal følges).
Trøjen SKAL afleveres efter sidste træningspas.
Forventninger til spillere (og lidt forældre)
Til talenttræningsugen har vi følgende forventninger til spillernes deltagelse i træningspassene.
Vi forventer at spillerne møder frem med en god indstilling, også selvom de ikke på forhånd kender
de øvelser, som de skal igennem, eller det måske ikke lige lykkedes i første omgang. Husk vi kigger
på potentiale, og ikke altid hvad spillerne kan her og nu.
Det forventes, at spillerne møder ind i god tid før træningsstart, så man kan hjælpe med at få bragt
materialer ud til banen. Man er selvfølgelig omklædt og klar til at træne, når træningstiden starter
(mandag vil være lidt anderledes da vi starter med trøjeudlevering).
Det er ikke trænernes ansvar at få bragt materialer o. lign. til træningsbanen. Spillerne hjælper
hinanden med at få materialer fra A til B og tilbage igen. Dette er heller ikke en opgave for forældre.
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Det forventes at man tager ansvar for den udleverede trøje og sørger for at passe på den i løbet af
ugen.
Forældre og øvrige pårørende er mere end velkomne til, at overvære træningspassene. Det
forventes naturligvis, at trænernes og spillernes ”rum” respekteres. Dvs. at der i træningstiden ikke
interageres med hverken trænere eller spillere.

Proces for udvælgelsen af spillere til Fodboldskolen
Spillerne vil løbende blive evalueret under de fem træningspas for at finde frem til de spillere, som tilbydes
at deltage i Fodboldskolen i sæsonen 2018/2019. I weekenden efter det sidste træningspas vil alle spillere
modtage en mail, hvori der gøres rede for om spilleren tilbydes en plads på FC Fredericias Fodboldskole.
Spillere, som ikke tilbydes en plads, vil modtage en skriftlig evaluering, inklusiv områder, som trænerne på
baggrund af de fem træningspas mener, at spilleren med fordel vil kunne arbejde videre med. Denne
evaluering vil også blive videresendt til spillerens klubtræner.
Vi vil gerne lægge vægt på, at spillere som ikke udtages i denne omgang på ingen måde er afskrevet fra at
blive en del af FC Fredericias Fodboldskole eller de kommende FC Fredericia Ungdomshold. Spillere udvikler
sig på forskellige tidspunkter, og derfor kan der sagtens blive tale om at en spiller, som i første omgang ikke
bliver tilbudt at deltage ikke senere vil kunne komme i betragtning.
Spillere som tilbydes en plads i Fodboldskolen starter den ugentlige træning fredag d. 24. august 2018 kl.
16.00 (mødetid kl. 15:45) i KFUM-Parken.
Der vil blive inviteret til et fælles opstartsmøde for forældre og klubtrænere, nærmere info om dato og
tidspunkt følger i forbindelse med tilbagemeldingen.

Kontaktinfo
Personer omkring FC Fredericias Fodboldskole
Ansvarlig talenttræner U11-U12
Talenttræner U11-U12
Talenttræner U11-U12
Talenttræner U11-U12
Målmandstræner
Talentchef

Martin Thy Asmussen
René Dandanell
Thomas Olander
Mikkel Seirup
Viggo Mallin
Dennis Foged Hansen

+45 25 55 59 68
+45 26 11 53 50
+45 20 64 02 06
+45 27 26 63 66
+45 41 77 33 07
+45 26 89 70 07

martin@fcfredericia.org
rene.dandanell@gmail.com
thob@kohberg.com
mikkelseirup@gmail.com
viggomallin@outlook.dk
dfh@fogedhansenogco.dk

Vi ser frem til fem aftener med en masse god fodbold.
Med sportslig hilsen
Trænerne omkring FC Fredericias Fodboldskole
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