
Glæde 

Samarbejde 

Fodbold 
for alle 

Udvikling 

Tryghed 

Nærmiljø 
Nationaliteter 
Alle niveauer (bredde / elite) 
Alder (mini – old) 

For at kunne få værdihjulet til at ”rulle” er flg. handlingsplaner igangsat 
• Inddragelse af forældre – alle bør tage en tørn ved div. klubarrangementer, fester mm (forældremøder skal skaffe flere ”hjælpere”)  
• Klubben skal animere alle trænere til at gennemgå DBU´s trænerkursus for begyndere – trænere fra U-13 og op med B-niveau som minimum  
• Fælles træningspas fra U-13 og op / minimum de 2 ”bedste” træner én gang per uge med ældre hold  
• Trænerne skal have flere muligheder for at ”gæstetræne” andre hold – minimum et træningspas halvårligt med ”fremmed årgang”  
• Niveauopdelt træning på de enkelte hold  
• Fastholde 5 egne pigespillere årligt igennem ”ungdomssystemet” til de bliver senior i MLI regi. 



Glæde 

• Engagement 

• Success 

• Positiv opmærksomhed (Selværd) 

• Motor/drivkraft 



Samarbejde  

• Troværdighed 

• Respekt 

• Tillid 

• Åbenhed 

 



Fodbold for alle 

• Nærmiljø 

• Nationaliteter 

• Alle niveauer (bredde / elite) 

• Alder (mini – old) 

 



Udvikling 

• Forandringsparat 

• Kvalitet 

• Personlig udvikling (sociale færdighed) 

• Effktivitet 

• Socialt netværk 

 

 



Tryghed 

• Sammenhængskraft 

• Kommunikation 

• Fællesskab 

• Tillid 

• Venskab 

 



For at kunne få værdihjulet til at ”rulle” er flg. handlingsplaner igangsat: 
  
  
• Inddragelse af forældre – alle bør tage en tørn ved div. klubarrangementer, fester mm (forældremøder skal skaffe flere ”hjælpere”)  
• Klubben skal animere alle trænere til at gennemgå DBU´s trænerkursus for begyndere – trænere fra U-13 og op med B-niveau som minimum  
• Fælles træningspas fra U-13 og op / minimum de 2 ”bedste” træner én gang per uge med ældre hold  
• Trænerne skal have flere muligheder for at ”gæstetræne” andre hold – minimum et træningspas halvårligt med ”fremmed årgang” 
• Niveauopdelt træning på de enkelte hold  
• Fastholde 5 egne pigespillere årligt igennem ”ungdomssystemet” til de bliver senior i MLI regi. 


