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Med dette katalog i hånden kan I og jeres klubber
finde frem til alle de tilbud og aktiviteter, som DBU
Sjælland tilbyder for børn til og med 12 år. Tanken
er, at I kan tage kataloget med til bestyrelsesmøde,
trænermøde eller andre møder i klubben, hvor det
skal planlægges, hvad klubbens hold skal deltage i,
i det kommende år. På den måde kan I danne jer et
overblik over de forskellige muligheder og sammensætte lige præcis det program, der passer jeres klub
og medlemmer bedst.
I kataloget er beskrevet alt fra rekrutteringsaktiviteter, til turneringer, sjove og hyggelige stævner mm.
Under hver aktivitet kan I se den præcise målgruppe
for aktiviteten, ligesom der står en henvisning til,
hvor I kan søge nærmere information.

Bemærk, at der findes i alt fire kataloger; TILBUD
TIL BØRN 0-12 ÅR, TILBUD TIL UNGE 13-18 ÅR,
TILBUD TIL SENIORER + 19 ÅR & TILBUD TIL
KLUBBER.
Alle katalogerne kan tilgås via hjemmesiden:
www.dbusjaelland.dk
Der tages forbehold for løbende ændringer.
God fornøjelse med kataloget og god vind ude
på fodboldbanerne!

Fodboldhilsener fra
DBU Sjællands administration

SOMMERLAND SJÆLLAND DRENGE CUP��������������13
2

3

BOLD & BEVÆGELSE

3-MANDS STÆVNER

SJOV, MOTORISK OG FAMILIEVENLIG START PÅ
FODBOLDLIVET FOR DE ALLERYNGSTE

SJOVE OG UDVIKLENDE STÆVNER FOR DE YNGSTE
FODBOLDSPILLERE MED FLEKSIBEL TILMELDING

MÅLGRUPPE:
Piger og drenge
2-4 år

Bold & Bevægelse udbyder gratis og lettilgængelige træningsmanualer, der kan hjælpe jer med at tiltrække de
yngste børn. Træningstilbuddet har til formål at inspirere
til en ny og sjov måde at træne de yngste børn på og derved skabe medlemsvækst og en bæredygtig ’fødekæde’ i
klubben.

Hvorfor? Fordi der er et uforløst medlemspotentiale i
denne målgruppe, og I således har god mulighed for at
rekruttere en masse nye spillere. Ligeledes ved vi, at des
tidligere, I får børnene tilknyttet klubben, des stærkere er
båndet og dermed chancen for fastholdelse på sigt. En sidegevinst er yderligere, at forældrene altid er med til træning hos de 2-4-årige. Det er derfor en oplagt mulighed
for at få forældrene ’på banen’ og præge dem til en kultur,
hvor man tager ansvar som frivillig fra start af.
Vil I vide mere? Se www.dbusjaelland.dk eller
kontakt Simone Skejø på 4634 0747 eller
boldogbevaegelse@dbu.dk. Opstart af tilbuddet
kræver ingen tilmelding og kan ske hele året.
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I foråret og efteråret tilbydes en række stævneweekender for de yngste fodboldspillere - hvoraf det sidste
stævne i foråret er et medaljestævne, hvor alle får en
medalje. Stævnerne foregår i forskellige værtsklubber
rundt på Sjælland. Som udgangspunkt deles holdene
op i puljer af fem hold, så alle hold spiller fire kampe,
hvor der spilles 3 mod 3.

MÅLGRUPPE:

Piger og drenge
U5-U7 (sekundær
målgruppe:
U8-U10)

Hvorfor? I ønsker, at jeres yngste årgange kommer ud
og oplever, hvordan det er at spille fodbold mod andre. Derudover styrker det fællesskabet på holdet, da
der er en væsentlig social dimension til disse stævner.
Vil I vide mere? Se www.dbusjaelland.dk eller
kontakt Jesper Ran Pedersen på 4634 0742 eller
jerp@dbusjaelland.dk. Tilmelding foregår i KlubOffice til forårssæsonen i starten af året, og efterårssæsonen
inden sommerferien.
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5-MANDS STÆVNER

5-MANDS SERIE

STÆVNER MED FLEKSIBEL TILMELDING OG MED MULIGHED
FOR UDVIKLING AF U8-U10-SPILLERE

FASTLAGT STÆVNESERIE MED FOKUS PÅ
UDVIKLING OG SOCIALT SAMVÆR

MÅLGRUPPE:

Piger og drenge
U8-U10 (sekundær
målgruppe:
U11-U13)

I foråret og efteråret afvikles der en række stævneweekender med fuld drøn på, hygge og masser af
mulighed for spilletid. Det sidste stævne i sæsonen
er et medaljestævne, hvor alle spillere får en medalje
med hjem. Stævnerne foregår i forskellige værtsklubber rundt omkring på Sjælland. Holdene deles, som
udgangspunkt, op i puljer af fem hold, så alle spiller
fire kampe, hvor der spilles 5 mod 5.

Hvorfor? I ønsker at tilbyde jeres spillere et fleksibelt
og sjovt stævne med udvikling i fokus, men hvor der
samtidig er plads til at styrke fællesskabet på holdet, da der er en væsentligt social dimension til disse
stævner.
Vil I vide mere? Se www.dbusjaelland.dk eller
kontakt Jesper Ran Pedersen på 4634 0742 eller
jerp@dbusjaelland.dk. Tilmelding foregår løbende
i KlubOffice ca. 3 uger før afvikling af det enkelte
stævne.
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En serie af stævner for 5-mandshold bestående af fire
fastlagte stævner, der fordeles over foråret og efteråret. Til hvert stævne spilles, som udgangspunkt, 4
kampe pr. hold. Det, der adskiller 5-mands serien fra
5-mands stævnerne er, at man har hele programmet
med spillested og tidspunkt for enten forårs eller efterårsserien fra start. Ønsker man at spille flere kampe,
kan man supplere op med de almindelige 5-mandsstævner (se forrige side under ’5-mands stævner’).

MÅLGRUPPE:
Piger og drenge
U10

Hvorfor? I vil gerne tilbyde jeres pige – og drengespillere kampe mod jævnbyrdige hold, og gerne kampe,
hvor der pga. stævneformen er tid til at etablere et
godt sammenhold på holdet og prioriterer at tage af
sted til de fire stævner frem for kampe hver weekend.
Vil I vide mere? Se www.dbusjaelland.dk eller
kontakt Jesper Ran Pedersen på 4634 0742 eller
jerp@dbusjaelland.dk. Tilmelding foregår i KlubOffice.
For efterårssæsonen kan I tilmelde jer fra 28. maj til
16. juni 2020.
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-BANESTÆVNER

1/
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MÅLGRUPPE:

Drenge U5-U8 og
piger U7-U8

(INDENDØRS)

MULIGHED FOR AT HOLDE FODBOLDGEJSTEN VED
LIGE OVER VINTEREN FOR DE YNGSTE ÅRGANGE
Indendørs ½-banestævne er fodbold med masser af aktioner
med og uden bold. Over vinteren er der stævner de fleste
weekender. Stævneweekenderne efter vinterferien er medaljestævner, hvor der er medaljer til alle. Det er muligt at tilmelde
sig alle fire stævner eller blot et enkelt stævne. Der spilles 4
mod 4 uden målmand på tværs af en håndboldbane med en
futsalbold. Der spilles, så vidt muligt, i 5-holdspuljer, så alle får
4 kampe. Forud for tilmelding kan man se, hvor og hvornår
stævnerne ligger, så det er muligt at tilmelde sig de stævner,
der passer bedst.

Hvorfor? I ønsker at tilbyde jeres mindste børneårgange
kampe over vinteren – kampe, der både kan udvikle spillerne
individuelt og som hold. Bemærk, at der for U8 også er mulighed for at spille indendørs fodbold på håndboldmål, futsal
og vinterbold.
Vil I vide mere? Se www.dbusjaelland.dk eller kontakt Jesper
Ran Pedersen på 4634 0742 eller jerp@dbusjaelland.dk.
Tilmelding foregår løbende fra midt oktober til start januar i
KlubOffice.
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8-MANDS TURNERING
ET TURNERINGSTILBUD MED FOKUS PÅ
JÆVNBYRDIGHED, UDVIKLING OG FÆLLESSKAB
8-mands turneringen er en halvårsturnering med opbrydning i vinterpausen. Normalvis spilles der 10-12
kampe på en halvsæson mod modstandere i, så vidt
muligt, geografisk nærhed af egen klub. På pigesiden
er det muligt at tilmelde sig på tre forskellige niveauer,
og på drengesiden kan der tilmeldes til fire forskellige
niveauer.

MÅLGRUPPE:
Piger og drenge
U11-U12

Hvorfor? I har et eller flere hold i klubben, der gerne
vil ud og spille jævnbyrdige kampe mod andre hold fra
lokalområdet. Det handler om at have det sjovt, udvikling, holdånd og fællesskab.
Vil I vide mere? Se www.dbusjaelland.dk eller
kontakt Brian Rasmussen på 4634 0741 eller
bras@dbusjaelland.dk. Tilmelding foregår i KlubOffice
- til forårssæsonen i starten af året, og efterårssæsonen inden sommerferien.
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SPILLERUDVIKLINGSRÆKKER
(SU-RÆKKER)
MÅLGRUPPE:
Drenge U10-U12
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UDVIKLING OG SPORTSLIG MATCHNING FOR DE MEST
MOTIVEREDE OG SÆRLIGT DYGTIGE DRENGESPILLERE

PIGERAKETTEN
REKRUTTERING
AF NYE PIGESPILLERE

Fokus i denne turnering er på spillerudvikling, deraf
navnet SU-rækker. Det betyder, at der ikke er stillinger
på rækkerne. Kampene afvikles med særlige regler.
F.eks. afvikles U10 5 mod 5, men på 8-mands mål. U10
afvikles som stævneform. U11 og U12 afvikles som 8
mod 8 enkeltkampe, men igen med særlige regler,
f.eks. tre halvlege.

Pigeraketten er DBU’s traditionsrige rekrutteringsaktivitet for piger fra 5-11 år. På Pigeraketten leder en
kompetent DBU-instruktør op til 100 piger igennem en
spændende rumrejse rundt på bl.a. Saturn, Mælkevejen og Mars. Klarer pigerne strabadserne på rumrejsen og samler nøgledele nok, så åbnes døren til klubben.

Hvorfor? I vil som klub gerne give jeres mest motiverede og særligt dygtige hold et tilbud med max fokus
på spiludvikling. Vær opmærksom på, at mange licensklubber deltager i denne turnering, men at turneringen
er åben for alle, der mener, at de har et hold, der kan
matche niveauet. Vi råder jer til at afklare dette ved
telefonisk henvendelse, således at turneringen bliver
ligebyrdig og udviklende for alle.

Hvorfor? I vil gerne rekruttere flere piger til de nuværende pigehold i klubben, I vil opstarte et nyt pigehold
eller I ønsker at lave en sjov og anderledes træningsdag for at fastholde pigespillerne i klubben.

Vil I vide mere: Se www.dbusjaelland.dk eller
kontakt Brian Rasmussen på 4634 0741 eller
bras@dbusjaelland.dk. Ansøgning til SU-rækkerne
foregår i KlubOffice. For forårssæsonen kan I ansøge
fra 5. december til 24. februar 2020. For efterårssæsonen kan I ansøge fra 28. maj til 16. juni 2020.

MÅLGRUPPE:
Piger
5-11 år

Vil I vide mere? Se www.dbu.dk/pigeraketten eller
kontakt Louise Poulsen på 4634 0771 eller
pigeraketten@dbu.dk. Pigeraketten kører i perioden
april til juni og igen i august til september.
Tilmeldingen er åben i november måned, hvorefter
det er muligt at ansøge om ledige datoer.
Tilmelding sker via hjemmesiden.
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FANTASTISK FODBOLDSTART
FOR PIGER

SOMMERLAND SJÆLLAND
DRENGE CUP

UNDERSTØTTELSE I OPSTART AF NYE PIGEHOLD

ET SJOVT FAMILIEVENLIGT STÆVNE FOR DRENGE

MÅLGRUPPE:
Begynderpiger

Et forløb for klubber, der gerne vil have hjælp til at
starte et eller flere nye pigehold op. Forløbet strækker
sig over seks uger, startende med et forberedelsesmøde med DBU’s instruktør. Herefter varetager DBUinstruktøren, i samarbejde med klubbens frivillige,
træningen i fire uger. Forældrene deltager aktivt i
træningen, og pigernes kommende trænere spottes.
Efter fjerde træningsgang afholdes et forældremøde,
som instruktøren, efter klubbens ønske, kan facilitere.

Hvorfor? I vil gerne starte et eller flere nye pigehold
op, men ønsker hjælp til processen – lige fra rekruttering, til træningsøvelser til involvering af forældre.
Vil I vide mere? Se www.dbusjaelland.dk/fantastisk-fodboldstart-for-piger eller kontakt
Kirsten Christensen på 4634 0731 eller
udvikling@dbusjaelland.dk. Tilbuddet kan opstartes
hele året, og tilmelding foregår ved at sende en mail.
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Sommerland Sjælland Drenge Cup er et årligt tilbagevendende event i juni måned, hvor alle drengespillere
kan være med - uanset niveau. Om formiddagen spilles der et fodboldstævne i en fodboldklub. Eftermiddagen bruges på socialt samvær med holdkammerater, trænere og familier i Sommerland Sjælland.

MÅLGRUPPE:
Drenge
U5-U11

Hvorfor? I vil gerne tilbyde jeres drengespillere en
hyggelig dag, evt. som afslutning på sæsonen, hvor de
først kan udfolde sig til et fodboldstævne og bagefter
have det sjovt sammen i en forlystelsespark. Samtidigt
ønsker I måske at styrke sammenholdet på holdet ikke blot på tværs af spillerne, men også mellem
spillernes familier, der inviteres med på dagen.
Vil I vide mere? Se www.dbusjaelland.dk eller
kontakt Brian Rasmussen på 4634 0741 eller
bras@dbusjaelland.dk. Tilmeldingen foregår i
KlubOffice fra 8. december til 19. maj 2020.
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SOMMERLAND SJÆLLAND
PIGE CUP
MÅLGRUPPE:
MÅLGRUPPE:
Piger
U7-U16

ET SJOVT FAMILIEVENLIGT STÆVNE FOR PIGER
Sommerland Sjælland Pige Cup er et årligt tilbagevendende event i juni måned, hvor alle pigespillere kan
være med - uanset niveau. Om formiddagen spilles
der et fodboldstævne i en fodboldklub. Eftermiddagen
bruges på socialt samvær med holdkammerater, trænere og familier i Sommerland Sjælland.

Hvorfor? I vil gerne tilbyde jeres pigespillere en hyggelig dag, hvor de først udfolder sig til et fodboldstævne kun for piger og bagefter har det sjovt sammen i en forlystelsespark. Samtidigt ønsker I måske at
styrke sammenholdet på holdet - ikke blot på tværs af
spillerne, men også mellem spillernes familier, der inviteres med på dagen.
Vil I vide mere? Se www.dbusjaelland.dk eller
kontakt Brian Rasmussen på 4634 0741 eller
bras@dbusjaelland.dk. Tilmeldingen foregår i
KlubOffice fra 3. december til 19. maj 2020.
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BAKKENS
FODBOLD FESTIVAL
FODBOLDSTÆVNE FOR BÅDE DRENGE OG PIGER - MED
FOKUS PÅ FODBOLDGLÆDE OG SOCIALT SAMVÆR
Bakkens Fodbold Festival samler hvert år inden sommerferien masser af fodboldglade drenge og piger
mellem 8 og 14 år, ledere, søskende og forældre til en
festlig fodboldweekend på Bakken. Om formiddagen
spilles der fodbold i omkringliggende værtsklubber,
mens der om eftermiddagen er medaljer og ”fri leg”
på Bakken. Som hold er man sikret 4 fodboldkampe,
medaljer til alle og Bakken-turbånd til hele holdet.

MÅLGRUPPE:
Piger og drenge
U8-U14

Hvorfor? I vil gerne give jeres spillere en sjov afslutning på sæsonen, hvor det handler om socialt samvær
og fællesskab, og hvor alle er vindere.
Vil I vide mere? Se www.dbusjaelland.dk eller
kontakt Brian Rasmussen på 4634 0741 eller
bras@dbusjaelland.dk. Tilmeldingen foregår i
KlubOffice. Tilmeldingen lukker den 22. april 2020.
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DBU FODBOLDSKOLE

HOVEDET, KROPPEN, KLUBBEN

SJOV SOMMERFERIEAKTIVITET
FOR PIGER OG DRENGE

REKRUTTERING AF BØRN 7-10 ÅR OG
REKRUTTERING AF UNGE FRIVILLIGE

MÅLGRUPPE:

Piger og drenge
7-15 år

Alle klubber kan ansøge om at afholde DBU Fodboldskole, der foregår en eller flere uger i skolernes
sommerferie. Som klub skal I stille med en fodboldskoleleder, en trænerleder, trænere og trænerassistenter.
Til gengæld sørger DBU for komplet ugeprogram,
billetsalg, markedsføringshjælp, tøj til deltagerne og
meget mere.

Med ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ får I en komplet
’Åben Skole’ dag, hvor jeres lokale skoles indskolings—
og udskolingselever introduceres til hhv. foreningslivet
og livet som frivillig i klubben. DBU-instruktører står
for at guide op til 160 elever gennem dagen og skabe
en direkte platform for rekruttering af både spillere og
unge frivillige.

Hvorfor? DBU Fodboldskole er et gennemtestet koncept, som har skabt værdi for de danske fodboldklubber gennem 26 år. Her kan jeres klub tjene penge på
at inspirere og udvikle både spillere, trænere og ledere
henover sommerferien.

Hvorfor? I vil gerne rekruttere flere børnespillere til jeres klub samt nye unge frivillige til at løfte opgaverne i
klubben. Samtidigt ønsker I at etablere et godt samarbejde med den lokale skole.

Vil I vide mere? Se www.fodboldskole.dbu.dk eller
kontakt fodboldskolesupporten på 4326 5400 eller
fodboldskolesupport@dbu.dk. For deltagere foregår
tilmeldingen på hjemmesiden fra december til juli.
Ønsker din klub at afholde DBU Fodboldskole
kontakt da fodboldskolesupporten.
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MÅLGRUPPE:
Indskoling
(0-3. klasse)
og udskoling
(7-9. klasse)

Vil I vide mere? Se www.dbu.dk/hovedet_kroppen_
klubben eller kontakt Søren Hørslev Nordtop på
4634 0745 eller fagdage@dbu.dk. Hovedet, Kroppen,
Klubben kører i perioden april til juni og igen i august
til september. Tilmeldingen er åben i november måned, hvorefter det er muligt at ansøge om ledige
datoer. Tilmelding sker via hjemmesiden.
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11 FOR HEALTH
MÅLGRUPPE:
4. – 6. klasses
skoleelever

ANLEDNING TIL AT STARTE ET SKOLESAMARBEJDE
Få fodbold på skoleskemaet igennem projektet ’11 for
Health’, der er et gratis 11 ugers forløb for 4. – 6. klasser. Hvis en skole, i nærheden af jeres klub, deltager i
projektet, er det en god anledning for jer, til at starte
et samarbejde mellem jeres klub og den lokale skole.
Dette kan I gøre ved at igangsætte et RO-forløb, der
er beskrevet på næste side.

Hvorfor? I ønsker at etablere et godt samarbejde med
en lokal skole – et samarbejde som I kan drage nytte
af mange år fremover ift. rekruttering af børn og unge
til klubben.
Vil I vide mere? Se www.dbu.dk eller kontakt Louise
Poulsen på 46340771 eller lopo@dbusjaelland.dk.
Ønsker I konkret hjælp til, hvordan I kan etablere et
samarbejde med en lokal skole eller ønsker I rådgivning til, hvordan et forløb med skolen kan sættes
sammen, kontakt da DBU Sjælland på ovenstående
mailadresse.
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RO-FORLØB
MÅLGRUPPE:
RO-forløb er et rekrutterings - og opstartsforløb der
løber over 4-6 uger. Forløbet er oplagt at igangsætte,
hvis en nærliggende skole afholder ’11 for Health’, men
alle klubber kan bruge det, hvis I ønsker at rekruttere
flere spillere i alderen 10-13 år. Forløbet tilrettelægges
alt efter jeres klubs behov. Afhængigt af antallet af nye
potentielle spillere, kan der oprettes et opstartshold.
Her bestemmer I, hvad fokus skal være - det kan f.eks.
være fokus på socialt sammenhold samt udvikling af
den enkelte spiller. Hvis der ikke er nok spillere til et
opstartshold, kan de nye spillere integreres på allerede
eksisterende hold.

Piger og drenge
10-13 år

Hvorfor? I ønsker at rekruttere flere spillere i alderen
10-13 år. I får nogle gode værktøjer og handlingsplaner
til at tage imod nye spillere, samt at skabe et
attraktivt og fastholdende træningsmiljø.
Vil I vide mere? Se www.dbusjaelland.dk eller kontakt
Louise Poulsen på 46340771 eller lopo@dbusjaelland.
dk. Ønsker i konkret hjælp eller rådgivning til, hvordan
et forløb kan sammensættes, kontakt da DBU
Sjælland på ovenstående mailadresse.
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MÅLGRUPPE:
Piger og drenge
U8-U12

INDEFODBOLD

FUTSAL

INDEFODBOLDSTÆVNER MED FLEKSIBEL
TILMELDING I FLERE NIVEAUER

FUTSALSTÆVNER – ET TEKNIKUDVIKLENDE
TILBUD TIL BØRNESPILLERE

DBU Sjælland tilbyder i indefodboldturneringen minimum fire sjove indendørsstævner fra november til
marts, hvor der spilles på håndboldmål med bander på
en hel indendørsbane. Det sidste er et medaljestævne, hvor der er medaljer til alle. For drengehold er det
muligt at tilmelde sig i fire niveauer, mens det for pigehold er muligt at tilmelde sig i tre niveauer. I U8 og U9
spilles der 5 mod 5, mens der i U10-U12 spilles 4 mod
4.

Hvorfor? I ønsker at tilbyde jeres børnehold sjove og
sociale stævner, hvor det er muligt at holde fodboldgejsten ved lige henover vinteren.
Vil I vide mere? Se www.dbusjaelland.dk eller
kontakt Jesper Ran Pedersen på 4634 0742 eller
jerp@dbusjaelland.dk. Tilmelding foregår i KlubOffice i
september.

BLJ-FOTO
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DBU Sjælland tilbyder fire sjove og spiludviklende
futsalstævner i perioden november-marts. Der kan
tilmeldes hold i to niveauer. Der spilles 5 mod 5 uden
bander. En kamp har en varighed af 9 minutter, så der
er fuld drøn på fra start til slut.

MÅLGRUPPE:
Drenge og piger
U8-U12

Hvorfor? I ønsker at tilbyde jeres børnehold et tilbud
henover vinteren - et spil med fokus på teknik og
mange boldberøringer. Yderligere giver stævneformen
mulighed for hygge og socialt samvær - både på eget
hold og på tværs af alle deltagere.
Vil I vide mere? Se www.dbusjaelland.dk eller
kontakt Bente Zangenberg på 4634 0730 eller
beza@dbusjaelland.dk. Tilmelding foregår i KlubOffice
fra 30. august til 1. oktober 2020.

BLJ-FOTO
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VINTERBOLD
MÅLGRUPPE:
Piger og drenge
U8-U19

TRÆNINGSTURNERING OVER VINTEREN, NÅR DEN
ORDINÆRE TURNERING HOLDER VINTERPAUSE
Vinterbold er en fælles træningsturnering mellem DBU
Sjælland og DBU København, der løber fra slut oktober til midt marts. Der spilles som oftest på kunststofbaner, men det er ikke et krav. Man kan tilmelde sig
enten 5-mands eller 8-mands i fire forskellige niveauar
- alt efter årgang og hvad der passer bedst til klubbens behov.

Hvorfor? I vil gerne tibyde jeres medlemmer at holde
formen og fodboldgejsten ved lige, mens den ordinære turnering ligger stille over vinteren.
Vil I vide mere? Se www.dbusjaelland.dk eller
kontakt Brian Rasmussen på 4634 0741 eller
bras@dbusjaelland.dk. Tilmelding foregår i
KlubOffice fra august til start oktober.

Fodboldbilleder.dk
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