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     Juelsminde august 2017 
 

#alleharTalent 
 

Kære spillere og forældre årgang U11-U15 
 
Vi har evalueret på foråret nyeste tiltag og besluttet at det skal fortsætte dette ef-
terår også. 
Vores gode trænere syntes, det har virket fint med noget træning på tværs af årgan-

ge og de er villige til at bruge tid på det også i efteråret 😊 – TAK. 

 
Dog skal det præciseres, at bindende tilmelding faktisk betyder, man forventes at 
deltage hver gang – der bruges meget tid/energi på dette tilbud – så det er ikke fair, 
hvis man tilmelder sig – for så at vælge noget andet på selve dagen – her forventer 
JIF, at i som forældre bakker op og sørger for jeres unger kommer til træning!! 
 
I efteråret er kampprogrammet dog noget mere presset for alle hold end foråret – 
derfor er antal fredage sat ned til 2 (til gengæld lidt længere tid hver gang) 
 
Fredag den 1/9 16.30 - 18.30 
Fredag den 29/9 16.30 - 18.30 
 
Begge gange foregår træningen på Hellebjerg (mødes omklædt) 
 
”Betingelserne” for at deltage er uændrede i forhold til foråret: 
 
Et tilbud som gives til alle med ekstra fokus på bla.: 
 

 træningspas med høj kvalitet  

 individuel fokus i et godt læringsmiljø 
• optimere potentialet på en breddebasis uden selektion 
• udvikling af en træningskultur der fremmer selverkendelse og større 

ejerskab af spillerens egen udvikling 
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• overførsel af udviklingskultur til daglig holdtræning, (skole m.m.) 
• teknisk træning baseret på DBUs spillerudviklingsmodel fra U15 – A-landshold 
• mere fokus på individuelle færdigheder 
• mere fokus på individuelle fysisk evne (S.A.Q, styrke, stabilitetstræning) 
• mere niveaudeling 
• højere krav om spiller engagement 
• målmandstræning (hvis muligt) 

 

Vi understreger, at #alleharTalent netop er for ALLE, ingen skal være bange for at 

være for dårlige – det hele handler om at rykke den enkelte spiller! 

 
Det er meget vigtigt at flg. gøres klart for alle:  

 
1. Den almindelig træning SKAL prioriteres forud for dette tilbud 

2. Det er målrettet træning på færdigheder (altså ingen kamp) 

3. Tilmelding er bindende – (med mindre andet aftales direkte med trænerne) – dette 

punkt fremhæves (afbud meddeles direkte til Patrick på sms 6166 8214) 

4. I skal tage en snak med jeres drenge forud for tilmelding – og gøre dem klar, 

at det er er en anderledes træning end de måske er vant til – OG hvis man ik-

ke udviser interesse – ja så kan man altså blive sendt hjem! 

 

Deltagelse er gratis og bindende tilmelding skal ske til jeres træner SENEST 28 
aug.  

 
Med venlig hilsen 

Ungdomsudvalg  
+ U11-U15 træner teams. 

 


