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Dette løsblads“hæfte” er tænkt som et hjælpemiddel til vore ungdomstrænere 
i Møgeltønder UIF. Heri finder du udvalgsmedlemmernes navne og adresser 
samt kompetenceområder, trænerlister, dommerlister, træningstider samt prak-
tiske oplysninger iøvrigt. Der er også et par sider med vores mål med børne/
ungdomsspillerne - disse sider står jo altid til debat - og hér kan I yde indfly-
delse ved at kommentere/ændre/tilføje specifikke emner.

Vi ønsker Jer rigtig hjertelig velkomne som trænere i Møgeltønder UIF - vi 
håber I kan bruge dette “hæfte” som med vilje er lavet som “løsark-system”, 
således at eventuelle ændringer kun medfører en udskiftning af en enkelt side 
eller to.
    Når I har fået dette materiale i hånden, er det meningen at nyheder/æn-
dringer af dette blad, bliver mailet til Jer, således at I selv kan skifte en side ud 
når dét bliver nødvendigt. Nye træningspas, der bliver instrueret i DBU-bladet, 
vil også blive mailet til trænerne - og - DBU-bladet vil også ligge til rådighed i 
klubhuset, så I selv kan læse/kigge med i alt det nye der foregår i fodboldens 
verden...

I klubhuset vil der altid forefindes materiale som I med fordel kan drage nytte 
af: Nye træningsmetoder, kurser og andre relevante oplysninger samt ind-
bydelser til trænerseminarer og fodboldstævner rundt omkring.

På DGIs hjemmeside (http://traenerguiden.dgi.dk/fodbold) kan I se rigtig gode 
træningspas i en “trænerguide”. Den er sprængfyldt med gode ideer - åben 
hjemmesiden - tag dét I kan bruge - og vi ønsker Jer rigtig god fornøjelse!

Til sidst skal lige nævnes, at I altid kan følge med i hvad der rører sig i fodbold-
udvalget, idet fodboldudvalgets mødereferater altid hænger på opslagstavlen 
i klubhuset. Har I iøvigt noget I vil have at fodboldudvalget skal tage stilling til, 
så kom endelig med forslag/emner. 
    Fodboldudvalget afholder sine møder den 2. onsdag i måneden - og umid-
delbart herefter hænger mødereferatet på opslagstavlen! Se side 15.

VELKOMMEN
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FODBOLDUDVALGET
Formand:
Jesper Gynther Søgård
Nr. Foldvej 21
6270 Tønder
61 55 12 35
jgs38m@gmail.com

Ansvarsområde:. Ansvarlig over for alle - også skolen og andre offent-
 lige myndigheder.. Bindeled til hovedbestyrelsen.. Leder udvalgsmøderne. . Møgeltønder CUP. . Sponsorer. . Tovholder ved koncerter.
Kan I ikke få fat på Jesper, så kontakt Nicolai Hasberg.

Næstformand:
Nicolai Hasberg
Tranevej 7
6270 Tønder
22 18 60 33
nhasberg@gmail.com

Ansvarsområde:. Træder ind, hvor Jesper Gynther Søgård er forhindret.. Møgeltønder CUP. . Sponsorer. 
Kan I ikke få fat på Nicolai, så kontakt Jesper G. Søgård

Kasserer:
Marianne Eliassen
Tranevej 3
6270 Tønder
20 36 51 67
hemcas@msn.com

Ansvarsområde:. Kontingentindbetalinger.. Pengeanliggende vedr. Møgeltønder CUP. 
Kan I ikke få fat på Marianne, så kontakt Jesper Søgård 
eller Nicolai Hasberg.

Sekretær:
Erik Varst
Mågen 20
6270 Tønder
24 67 99 70
pevarst@mail.dk

Ansvarsområde:. Referater fra afholdte udvalgsmøder samt indkaldelse 
 af samme.. Møgeltønder CUP. . Foreningsbladet “Møgeltønder nyt”. 
Kan I ikke få fat på Erik, så kontakt Jesper G. Søgård.

Ungdom og kurser:
Nicolai Hasberg
Tranevej 7
6270 Tønder
22 18 60 33
nhasberg@gmail.com

Ansvarsområde:. Leder og udvikler ungdomsafdelingen.. Træner- og spillerkontakt. 
Kan I ikke få fat på Nicolai, så kontakt Jesper G. Søgård

Senior:
Michael Carstensen
Vestergade 25, 2.sal
6270 Tønder
21 37 51 92
mic.c@me.com

Ansvarsområde:. Leder og udvikler seniorafdelingen.. Træner- og spillerkontakt. 
Kan I ikke få fat på Michael, så kontakt Jesper G. Søgård
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FODBOLDUDVALGET
Tøj og materialer:
Henrik Varst
Munkeparken 101
6240 Løgumkloster
22 14 13 81
pevarst@mail.dk

Ansvarsområde:. Ansvarlig for al holdtøj til spillerne/holdene.. Overtrækstrøjer, bolde, kegler, “trapper”
 - med andre ord: alle træningsrekvisitter.
Kan I ikke få fat på Henrik, så kontakt Jesper G. Søgård 
eller Nicolai Hasberg.

Sponsorer:
Michael Carstensen
Vestergade 25, 2.sal
6270 Tønder
21 37 51 92
mic.c@me.com

Ansvarsområde:. Sponsorer til de forskellige hold.. Sponsorer til Møgeltønder CUP. 
Kan I ikke få fat på Michael, så kontakt Jesper G. Søgård

Kampfordeler:
Finn Nielsen
Kastanieallé 29, st.tv.
6270 Tønder
42 33 54 10
fifafinn@mns.com

Ansvarsområde:. Tilmelde hold til de forskellige turneringer - det være 
 sig DGI, JBU, indendørs turneringer samt stævner.. Dommeransvarlig til hjemmekampene. 
Kan I ikke få fat på Finn, så kontakt Jesper Søgård eller 
Nicolai Hasberg.

Opkridtning og baner:
Ove Hansen
Guldhornsvej 16, Gallehus
6270 Tønder
24 44 34 15
ove.hansen1@skolekom.dk

Ansvarsområde:. Leder opkridtningen af samtlige baner.. Kontaktperson til Tønder Kommune vedr. banerne. . Fodboldkursus-ansvarlig. 
Kan I ikke få fat på Ove, så kontakt Erik Varst.

Hjemmeside/facebook:
Nicolai Hasberg
Tranevej 7
6270 Tønder
22 18 60 33
nhasberg@gmail.com

Ansvarsområde:. Holder klubbens hjemmeside og facebook ajour vedr. 
 fodbold-afdelingen.
Kontakt Nicolai hvis du vil have noget med på facebook 
eller hjemmesiden.
Gælder også, hvis du vil have noget slettet: kontakt 
Nicolai Hasberg.

Møgeltønder CUP:
Vagn Petersen
Rugfennen 10
6270 Tønder
23 73 98 21
vagn@bbsyd.dk

Ansvarsområde:. Er primus motor / kontaktansvarlig for den årlige 
 Møgeltønder CUP.
Kan I ikke få fat i Vagn, så kontakt Jesper G. Søgård.
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“Ved idræt og anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets interesser”.

MUIF Fodbold tilbyder de, der ønsker at spille fodbold under ordnede forhold, denne mulighed.

Fodbold-udvalget har formuleret en målsætning for de kommende år, hvor der ikke fokuseres 
alene på resultater, men i høj grad på de faktorer der har stor betydning for fodboldens eksi-
stens i Møgeltønder UIF.

MUIF Fodbold´s målsætning er:

  1 at opnå de sportslige resultater, som man spillermæssigt på alle niveauer er berettiget til.

  2 at styrke ungdomsafdelingen og inddrage forældre aktivt i foreningsarbejdet.

  3 at udvikle seniorafdelingen såvel på dame- som på herresiden, så det er sjovt at spille 
 fodbold i MUIF.

  4 at der er plads til alle i klubben, uanset alder, køn, dygtighed, nationalitet m.v.

  5 at fremme den sociale forståelse klubbens medlemmer imellem.

  6 at styrke en positiv klubånd gennem et endnu stærkere socialt samvær.

  7 at skabe gode faciliteter til gavn for alle medlemmer.

  8 at sikre en velkvalificeret, positiv og inspirerende træner- og lederstab.

  9 at skabe et økonomisk fundament der gør fodbolden i stand til at opnå de stillede mål.

Der er ikke tale om nogen prioritering. Det for fodbolden optimale resultat fremkommer kun 
såfremt alle delmålsætninger opnås.

Generelt:

Vi er en lille klub/forening, der ikke skal/kan gå ind for talentpleje.
Vi kan ikke stille krav som: U14 skal spille i A-rækken, U16 skal spille i Mesterrækken o.s.v.

Derfor: Trænerpleje og spillerpleje kommer før talentpleje i Møgeltønder UIF Fodbold.

Det er måske sjovest at træne de dygtige, men hvad er sjovest for børnene? Det er at være 
med!
Tilbuddet om at spille fodbold i Møgeltønder UIF skal udvikle sig til et socialt tilbud.
Vi skal gøre en stor indsats for at få de små til at gå til fodbold og beholde dem. På den måde 
styrker vi fødekæden, og vi håber at have 200 medlemmer om 6 år (2018) heraf må de unge 
under 18 år gerne være de 140.
Det kræver trænere; og frivillige trænere kommer ikke af sig selv. Når de “små fødder” starter i 
Møgeltønder UIF, skal vi forsøge at få to, tre (måske fire) forældre som trænere på hvert hold. 
Så bliver opgaven overkommelig og sjov, og det skal den være, for der ikke andre trænere end 
forældrene!
Med forældrene som trænere følger flere børn. Men kvalitet i tilbuddet er nødvendigt! 
Møgeltønder er en landsby med ande gode tilbud: vi har gymnastik, håndbold, FDF m.m., og 
børnene shopper mellem tilbuddene ligesom voksne, de stiller krav til os!
Så derfor; hop op til 3. linie: Trænerpleje og spillerpleje kommer før talentpleje i Møgel-
tønder UIF Fodbold.

Opdager vi et talent i Møgeltønder UIF Fodbold, må vi orientere barnets forældre om andre 
muligheder. 
Vi kan p.g.a. ét talent ikke udvande vores målsætning!

MÅLSÆTNING



Sportslig målsætning
  1 at vi har hold i alle ungdomsrækker.

  2 at alle hold spiller i JBU.

  3 at det er så attraktivt som muligt at spille fodbold i MUIF.

  4 at U6 til U10 spiller fodbold gennem leg.

  5 at så meget træning som muligt foregår med bold.

  6 at spillerne får et naturligt forhold til MUIF.

  7 at styrke træningen gennem uddannelse af trænere og ledere.

  8 at inddrage forældre aktivt i foreningsarbejdet.

Forventning til træner
  1 Planlægge og gennemføre inspirerende og udviklende træning.

  2 Afvikle kampe efter “HAK”, (halvdelen af kampen), princippet.

  3 Møde til tiden og have alt klar til træning.

  4 Deltage i relevante møder, kurser m.v.  (Info tilsendes alle trænere fra udvalgets kursus-
 ansvarlig).

  5 Sørge for tryg og motiverende atmosfære, på som uden for banen.

  6 Løse op for problemer/konflikter, evt. i samarbejde med ungdomsformanden og forældre.

  7 Have ansvar for børnenes sikkerhed under træning og kamp.

  8 Udvikle spillerne sportsligt og socialt.

  9 Være et godt eksempel/rollemodel for spillerne.

10 Udvise anstændig optræden overfor såvel dommer og modstandere.

11 Vi har i MUIF ikke ambitioner om at vinde hver kamp/turnering - men - vi forventer at du 
 lærer spillerne spillet (såvel som håndboldspillere lærer at spille håndbold og svømmere 
 lærer at svømme).

12 Vi forventer mindst ét træningspas om ugen, samt at du starter træningspas 3 uger før 
 første turneringskamp, således at du og spillerne lærer hinanden at kende inden første 
 turneringskamp.

13 Mister du et træningspas p.g.a. helligdag (f.eks. Kr. Himmelfart el. 2. pinsedag) må du 
 gerne flytte træningspasset til en anden dag, således at holdet/du ikke mister et trænings-
 pas.

14 Vort mål er, at fodboldspillerne i MUIF får så mange timer/træningspas/kampe i løbet af 
 sæsonen, (for deres kontingent), således at de fortsætter med at spille fodbold - dét skal 
 du være med til...

15 Du skal afholde en afslutning med holdet - hertil får du de økonomiske midler af fodbold-
 udvalget.

MÅLSÆTNING
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“Løn”
- Et socialt samvær i fodbolden/klubben hvor din mening bliver hørt.

- Et hold børn/unge, der ser dig som foregangsmand/kvinde.

- Sidst i oktober måned afholder klubben en træner/lederfest hvortil du og din partner er 
 inviteret. Under denne festlighed vil trænerne og lederne samt de frivillige dommere blive 
 hyldet og “præmieret”.

-  Generelt: Du vil få mange og sjove oplevelser med børnene/de unge. Du vil i Møgel-
 tønder UIF opdage en stor opbakning fra forældrene - og din indsats/virke vil der blive 
 lagt mærke til/værdsat...

-  Har du brug for en udtalelse (CV) fra Møgeltønder UIF med hensyn til dit videre ud-
 dannelsesforløb, er det en selvfølge at vi udfærdiger en sådan, såfremt det kan 
 gavne din videre karriere i livet.

Forventning til assisterende træner
  1 Du skal have lidt kendskab til fodbold, men først og fremmest skal du være glad for at 
 arbejde med børn.

  2 Det vigtigste er, at du er med til at sikre, at børnene har det godt ved at gå til fodbold.
 Vi tilbyder dig gratis deltagelse i kurser, hvis du har lyst til det.

Forventning til holdleder
  1 Have ansvar for det praktiske omkring tøj.

  2 Sørge for lægetaske, væske m.v. i forbindelse med kampe.

  3 Udfylde holdkort, aflevere holdkort til dommer, indtelefonere resultater.

  4 Registrere ind- og udmeldelser og viderergive til kasserer.

  5 Arrangere transport til udekampe.

  6 Efter alle kampe - både ude og hjemme - sørge for at omklædningsrum efterlades i 
 samme stand som da holdet kom.

  7 Medvirke til at holde orden i boldrummet.

  8 Deltage i relevante møder, kurser m.v.

  9 Bidrage aktivt til at skabe en god stemning blandt spillere og forældre.

10 Bidrage aktivt til at løse op for problemer/konflikter i samarbejde med træneren.

12 Være et godt forbillede for spillere.

13 Udvise anstændig optræden overfor såvel dommer som modstandere.

14 Sørge for information til forældre og spillere.

15 Lave PR for holdet - f.eks. til pressen/aviserne.

MÅLSÆTNING
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Forventning til spiller
  1 Bidrager med god opførsel både på og udenfor banen - overfor både med- og mod-
 spillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere.

  2 Tage et medansvar for både træning og kamp.

  3 Møder op til træning og kamp - eller melder afbud i god tid.

  4 Tager et medansvar for, at der skabes et godt klubmiljø, hvor der er plads til alle og hvor 
 alle kan trives.

  5 Viser hensyn - og er en god kammerat.

  6 Betaler kontingent rettidigt.

Forventning til forældre
  1 Bidrager med god opførsel både på og udenfor banen - overfor både med- og mod-
 spillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere.

  2 Medvirke til, at der skabes et godt og frugtbart forhold spillere, trænere, ledere og for-
 ældre imellem.

  3 Er behjælpelig med transport og giver en hånd med når det er nødvendigt.

  4 Støtter deres barn i positiv retning - følger med i aktiviteterne og snakker med barnet om 
 kampe, træning og kammeratskab.

  5 Henvender sig til klubben, hvis der opstår problemer, således at vi i fællesskab kan få 
 disse ryddet af vejen med det samme.

  6 Sørger for rettidigt indbetaling af kontingent.

  7 Mød op til træning og kamp - dit barn ønsker det.

  8 Giv opmuntring til alle spillere under kampen - giv ikke uberettiget kritik, men positiv og 
 vejledende kritik.

  9 Respekter trænerens brug af spillere - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. 
 Det er træneren der sætter holdet og ligger taktikken.

10 Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser.

11 Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet.

12 Vis respekt for arbejdet i klubben - bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I 
 kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage 
 del i klubbens liv, end lyst og engagement.

13 Tænk på, at dit barn spiller fodbold - ikke dig!

MÅLSÆTNING
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Stævner
Vi har i Møgeltønder UIF vort eget stævne “Møgeltønder CUP”. Heri deltager du naturligvis 
med dit hold. Derudover ønsker vi at vore hold også deltager i andre stævner - især hos klub-
ber der støtter vores egen CUP - men ikke mindst for at opleve noget andet/andre stævner end 
vor egen. Give børnene én på opleveren! 

Derfor: Du skal deltage i mindst to stævner/CUP’er udover vor egen. Du må selv vælge 
stævne(r) lige i nærheden, men også gerne et stævne længere væk. Vi er jo selv glade for at 
få hold til vores egen CUP, der kommer fra både Sjælland og Midtjylland - og det kan da også 
være spændende for vore spillere at møde helt andre hold end dem i den hjemlige turnering 
(Højer IF, Bredebro IF, Løgum IF, Bedsted UIF o.s.v.) Prøve kræfter med andre! 

Deltagelse i andre stævner afgøres klubben/trænerne imellem i februar måned, hvor også 
træningspas tilrettelægges. - Så véd alle, hvad vi skal hvor og hvornår!

Ét ønske er der dog, som det ene stævne vi gerne bør deltage i: 
Mindst to hold skal deltage i Hydro Cup i Tønder der afvikles i påsken. Javel, det er hellig-
dage, men kan den ene træner ikke, så kan den assisterende vel... og kan der komme hold fra 
Italien, Holland, Tyskland og Danmark - så kan der vel også komme hold fra Møgeltønder...
Hydro Cup er et must, idet Tønder SF støtter Møgeltønder CUP med 14-16 hold - hvert år!

Vi har også en tradition for, at være til stævne på Sild/Vesterland - det ser vi gerne fortsætte.

MÅLSÆTNING
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Den røde tråd - U6 til U8
Generelt:
- ved træningen skal trænerne lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse. 

Glæde:
- børnenes umiddelbare glæde ved spillet, de er meget motiverede, en glæde som trænerne 
 skal bygge videre på 

Tryghed:
- der stilles store krav til trænerne 
- blandt andet omsorgsfuld behandling af børnene (binde støvler, tørre næse og lignende) 
- trænerne skal forstå at vinde børnenes tillid 
- ha’ god tid 
- det skal være sjovt og foregå i trygge rammer 
- husk små grupper

Bevægelse:
- fodbolden bruges som leg
- legene/øvelserne skal være:
    -  med få regler 
    -  lette at organisere 
    -  opbygget så alle er aktive 
    -  tilrettelagt med højt aktiviteteniveau

Mål for afdelingen:
Der arbejdes på at gøre spilleren “ven med bolden” - dvs. at i en træningsenhed foregår 
træningen med 1 bold pr. spiller i mindst halvdelen af tiden

Teknisk:
- indøve spark og løb med bolden (driblinger)
- indøve at stoppe bolden (tæmninger med fodsål og inderside)
- indøve skudformer (vristspark og indersidespark) sidst i perioden
- indøve gribeteknik (målmand)

Taktisk:
- lære at orientere sig (se op - hvor er jeg)

Fysik:
- ingen speciel fysisk træning, men løbeskoling, koordiantion, bevægelighed, smidighed og 
 balancetræning

Psykisk:
- lære at følge trænernes anvisninger

Trænerguide 10
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Den røde tråd - U9 og U10
Generelt:
- træningen skal tage udgangspunkt i aldersgrupens motoriske udvikling, hvor det indøvede 
 fra tidligere videreudvikles.

Mål for afdelingen:

Teknisk:
 1. del
- lære at behandle bolden med begge ben (sparkeformer)
- lære at behandle bolden med hovedet (headning)
- lære at aflevere en bold
    -  ved skud på mål (forsøge at score)
    -  ved at skille sig hensigtsmæssigt af med bolden (fart, retning og præcision)
- lære at modtage en bold
    -  uden pres
    -  under pres
    -  i form af retningsbestemt tæmning
- lære at erobre bolde (tackling)
- lære driblinger - finter 

 2. del
- lære at drible - vende 
- lære at tæmme - drible
- lære at drible - finte 

Taktisk - generelt:
- lære at placere sig på banen i forhold til
    -  medspillere (nærme sig, fjerne sig, løbe i hul) 
    -  modspillere (opdækning, markering)
- lære at kende sin plads i helheden
- begyndende kendskab til forsvar, midtbane og angreb
- begyndende kendskab til forståelse for bredde og dybde i spillet

Taktisk, individuelt:
- Angrebsmæssigt
    -  driblinger (dække bolden af - udfordre)
    -  vende, dreje med bolden (i pressede situationer)
    -  modtagelse af bold (gå i møde)
    -  spil uden bold
- Forsvarsmæssigt
    -  forsvar overfor driblinger

Fysik:
- smidighed, bevægelighed, løbeskoling og koordinationstræning med og uden bold

Trænerguide 11
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Den røde tråd - U11 og U12
Generelt:
- børn i 10-14 års alderen kan lære alt med en bold. Derfor har træneren i denne aldersgrup-
 pe et stort ansvar med hensyn til uddannelsen af spillerne.
- det er vigtigt at spillerne ikke bliver fastlåst på bestemte pladser på holdet.

Mål for afdelingen:

Teknisk:
- videreudvikling af grundteknik
- give introduktion og træning i alle tekniske ting
- stor vægt på fart, retning, præcision og hovedvægt på afleveringer i fart samt retnings-
 bestemte tæmninger i fart
- indøve sparkeformer (alle spark - med vægt på hårdhed i indersidespark samt halvliggende 
 vristspark m.v.) 
 Husk begge ben!
- videreudvikle driblinger/finter
- videreudvikle hovedstød (med vægt på springkraft)
- indøve skud på mål under passende modstand (husk begge ben)
- begyndende systematisk specialtræning af målmænd

Taktisk - generelt:
- indøve faste opstillinger og lære de forskellige pladser og opgaver at kende
- begyndende orientering om systemer og taktik (oplæg til kamp)
- udbygge forsvars-, midtbane- og angrebsprincipper (opdækning, opbakning, bandespil, 
 overlap, krydsløb og boldovertagelse)
- udvikle forståelse for effektiv udnyttelse af hele banen (bredde og dybde)
- begyndende træning af dødboldsituationer (målspark, frispark, straffespark, hjørnespark og 
 indkast)

Taktisk, individuelt:
- Angrebsmæssigt
    -  spil med bold (præcision - timing)
    -  spil uden bold ( afstand - nærme/fjerne sig - rykke fri)
    -  afslutninger
    -  vinde 1:1 (driblinger - finte)
- Forsvarsmæssigt
    -  vinde 1:1 (komme først - dække på rigtig side - skærme af)
    -  forhindre sammenspil

Fysik:
- løbeskoling, hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance og koordinationstræning

Psykisk:
- koncentration, vilje, mod og disciplin, herunder m.h.t. tøj, støvler og lign.
- sørge for at pleje kammeratskabet
- sørge for at spillerne opdrages til at føre en god tone overfor dommere, ledere, med- og 
 modspillere
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Den røde tråd - U13 og U14
Generelt:
- aldersklassen 10-14 år er fodboldens “guldalder”, hvorfor trænerne i denne aldersgruppe 
 har et stort ansvar med hensyn til uddannelsen af spillerne.
- gennem den rigtige træning skal detaljerne læres korrekt og gentages, så alt kommer til 
 “at sidde i rygmarven” ud fra devisen, når man er træt eller hårdt presset, falder man tilbage 
 på dét man kan.

Mål for afdelingen:

Teknisk:
- repetition og kvalitetsforbedring af grundteknikken og detaljer i kamplignende situationer og 
 under pres (alle sparkeformer, halv- og helflugtninger, tæmninger, hovedstød, driblinger, 
 finter, tacklinger, afleveringer, skille sig af med bolden, modtage bolden, skud på mål)
- øget tempo og intensitet
- indøve afleveringer over lange afstande
- specialtræning af målmænd
- specialtræning i dødboldsituationer (frispark - hjørnespark - straffespark - indkast)
- der skal arbejdes med begge ben

Taktisk - generelt:
- videreudvikling af individuel taktisk træning og påbegyndende gruppe- og holdtaktisk træning

Taktisk, angrebsmæssigt:
- spil med bold (afleveringsteknik)
- spil uden bold (bevægelse foran/bagved boldholder, skabe og udnytte plads)
- bredde og dybde
- skabe 2:1 situationer (bandespil - overlap - krydsløb - boldovertagelser)
- vinde 1:1 situationer (med modstander i ryggen)
- indlæg
- afslutninger
- dødbolddsituationer

Taktisk, forsvarsmæssigt:
- vinde 1:1 situationer
- pres (individuelt - gruppe)
- områdedækning
- markering og opbakning
- samarbejde mellem målmand og forsvar
- brug af offside

Fysik:
- løbeteknik, hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance og koordinationstræning

Psykisk:
- koncentration, vilje, mod, ansvar, motivation og positiv psyke (puberteten er en svær tid, 
 som de unge skal hjælpes igennem)

Andet:
- håndhæv disciplin
- definér anførerhvervets forpligtelser
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Den røde tråd - U15 og U16
Generelt:
- når spillerne når 15 års alderen skal alle tekniske, taktiske og fysiske grundbegreber være 
 kendte og indøvede.
- denne aldersgruppe er inde i en frigørelsesproces. Træneren skal have forståelse for og 
 accept af denne aldersgruppes “opførsel” og være i stand til at lytte aktivt til spillerne. 
 Det er vigtigt at behandle dem og tiltale dem, som de unge mennesker, de er.
- her drejer det sig også om andet end fodbold.

Mål for afdelingen:

Teknisk:
- videreudvikling og kvalitetsforbedring af alle tekniske færdigheder og komplekse øvelser og 
 kampsituationer, i højt tempo med større og større belastning/pres
- driblinger/finter (ryk med bolden)
- sparketeknik (afslutninger)
- retningsbestemte tæmninger
- headninger
- nærkampteknik (på jorden og i luften)
- udvikling af specialiteter
- der arbejdes med begge ben

Taktisk - generelt:
- overblik og kommunikation
- udbygge kendskabet til systemer
- udbygge kendskabet til angrebs- og forsvarsprincipper, især forståelsen at udnytte frit om-
 råde og gøre sig spilbar

Taktisk, angrebsmæssigt:
- spil med bold
- spil uden bold (modløb, dybdeløb, krydsløb, indløb til indlæg, returbolde)
- bredde og dybde
- hurtigt kombinationsspil (få berøringer)
- skabe og udnytte 2:1 situationer
- vinde 1:1 situationer
- afslutninger
- dødbolde

Taktisk, forsvarsmæssigt:
- vinde 1:1 situationer
- pres (individuelt - gruppe)
- zone/områdeopdækning, mandsopdækning
- markering og opbakning
- samarbejde mellem kæderne
- omstilling og fleksbilitet (overtage hinandens pladser)
- dødbolde

Fysik:
- forebyggende træning indeholdende smidighed, bevægelighed, balance, koordination 
 løbeskoling og styrketræning med egen kropsvægt
- hurtighedstræning
- påbegyndende distance og intervaltræning (evt. springtræning)

Psykisk:
- koncentration, vilje, mod, ansvar, motivation, psyke, disciplin (selvkontrol) og tålmodighed

Andet:
- personlige samtaler
- give spillerne en vis medindflydelse
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Udvalget arbejder ud fra en fast dagsorden, og møderne afholdes den 2. onsdag i måneden.

   1 Siden sidst (godkendelse af referat / opfølgning af forrige møde)

   2 Kontingent

   3 Nyt

   4 Ungdom

   5 Senior

   6 Kampe/hold/turnering

   7 Tøj og materialer

   8 Kridt, baner og kurser

   9 Sponsorer

 10 Hjemmesiden

 11 Møgeltønder CUP

 12 Eventuelt

Har du et specifikt emne du ønsker optaget på udvalgsmødet, så kontakt Jesper G. Søgård 
inden mødets afholdelse.

UDVALGSMØDER
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U6 Pernille Hell Duus pernille.duus@sol.dk 20 82 60 90
 Jan Møller jmoel@aabenraa.dk 21 38 99 62

U7 Gitte Petersen ggpetersen@live.dk 60 49 51 61
 Henrik Nissen ggpetersen@live.dk 60 49 51 61

U8 - U9 Piger Line Frederiksen sveske-juice@hotmail.com 28 71 11 66
 Tenna Frederiksen  27 51 87 10
 Henrik Varst pevarst@mail.dk 22 14 13 81

U8 - U9 Drenge Bent Asmussen bent.asmussen@gmail.com 51 89 70 40
 Cathrine Jensen tyvse@pc.dk 61 73 66 08

U10 -U11 Drenge Flemming Svendsen flemmingsvendsen@yahoo.dk 25 13 10 39
 Alvin Jensen strucksalle@mail.tele.dk 51 34 67 86

U12 - U14 Piger Susanne Mathiesen fam.mathiesen1@hotmail.com 60 14 20 66
 Karen Gad Svendsen kgs@haargal.dk 29 29 42 24

Damer Michael Frederiksen monaogmichael@hotmail.com 22 52 73 49
 Jesper G. Søgård jgs38m@gmail.com 61 55 12 35

Herrer Torben Kjær torben1978@sol.dk 51 77 42 43
 Patrick Andersen patrickandersen1990@jubii.dk 53 80 27 04

Old Boys Erik Hansen hansi_946@live.dk 21 77 44 79 
 Thommy Jensen batte_007@hotmail.com 41 82 73 16

Veteraner Bent Christensen truckservice-syd@hotmail.dk 21 64 57 90

TRÆNERLISTE
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TRÆNERE/DOMMERE m.m.
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En opdateret trænerliste vil altid forefindes i klubhuset.

En opdateret træningstids-liste vil altid forefindes i klubhuset.

En opdateret dommer-liste vil altid forefindes i klubhuset.

Skulle det ske, skulle det ske - 
at en dommer glemmer at møde til Jeres kamp - 
så ringer I efter dommeren (dommerlisten findes 
på opslagstavlen). Tager dommeren ikke telefonen 
så er det Finn Nielsen I ringer til: 42 33 54 10

Skab et godt fodboldmiljø

Fodbold skal være sjovt

Lige hold leger bedst

Børn skal overraskes

Børn ser muligheder

Focus på udvikling

PLI-REGLER i  Møgeltønder UIF
Vær mod andre, som du ønsker de skal være mod dig!!

Som træner/leder har du et stort ansvar som rollemodel:

Vi forventer, at du udviser fairplay-opførsel både før, under og efter kampe såvel ude som 
hjemme. 
Det betyder at råben, skælden ud, nedgøring af andre hold og deres støtter ikke forekommer.

Vi forventer, at du udviser respekt overfor foreningens øvrige trænere, ledere og medlemmer.

Det betyder, at der ikke skrives nedsættende om andre hold, trænere, forældre eller dommere 
på social medier, som f.eks. FaceBook og twitter.

Man er ikke privatperson, når man er træner, man er foreningens ansigt ud ad til og opfører sig 
i overensstemmelse med ovenstående.

Bestyrelsen 


