
Opgave: Ungtrænerkoordinator 
  
Hvornår: marts – juli og august - oktober (dog løbende gennem hele sæsonen) 
  
Årgange: Børne og ungdom (U5-U12) 
  
Samarbejde med: Trænerudvalg 

Børnekoordinatoren 
Kursus ansvarlige 

  
Beskrivelse: Kontakt til alle unge trænere, dvs. i alderen 13-18 år. 

 
Sørge for at være synlig overfor de unge trænere, kontakte dem på banerne 
løbende, således at de mærker at klubben bakker dem op og hele tiden er klar til 
at hjælpe den enkelte videre. 
 
Kontaktperson for nye træner-emner, både dem der kommer selv og dem som 
man aktivt opsøger. 
 
I marts hvert år skal alle U14 spillere have tilbud om at blive ung-træner, dette sker 
ved at der hænges plakater op ved omklædningsrummene og sende mail til de 
respektive trænere med information om at der den XX. Marts efter træning er 
info-møde i cafeteriaet. På selve dagen møder man op inden spillerne skal træne 
selv og lige en ekstra gang fortæller om info-mødet, her kan man lokke med at alle 
der kommer ind bagefter og få en sodavand.  
 
Når man har et emne er første skridt en samtale hvor emnet informeres om hvad 
det vil sige at være ung-træner i VRI fodbold og man finder ud af sammen med 
emnet hvilket dage og årgange der passer bedst ind til den enkelte. 
 
Næste skridt er at man tager kontakt til den årgang man mener emnet passer 
bedst til – måske nogle årgange i forvejen har meddelt at de gerne vil have en eller 
flere ung-trænere. 
 
Det er vigtigt at man forklarer den årgangsansvarlige at emnet ikke er uddannet 
træner og ingen erfaring har, emnet skal først til at læres op og det tager tid. 
Typisk tager det mellem 2-3 år før en ung træner kan stå på egne ben uden hjælp, 
men det hele sker gradvist.  
 
Når kontakten er taget afholdelse et møde med den årgangsansvarlig og emnet, på 
mødet laves der aftaler om start, samt lidt info fra begge parter. Der må ikke være 
for mange til et sådan møde, idet emnet nemt kan blive ”skræmt”. 
 
De første par gange emnet er i gang er det en god ide at møde op på 
træningsbanen for at støtte den unge træner, ligesom den årgangsansvarlige kan 
have spørgsmål. 
 
Mht. løn til ungtræner er dette fastlagt i et skema for de første 2 år.  
 

  
Denne opgave er løbende gennem hele sæsonen, men er mest aktiv i perioden marts - juli. 


