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Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg 
 
Baggrund  
Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og 
ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm skal realiseres, med 
planlagt opstart i august 2013 under navnet FCKG Esbjerg.  
 
Baggrunden for at etablere en børne-/ungdomsafdeling er baseret på, at flere og flere klubbens 
nuværende medlemmer efterhånden er begyndt at stifte familie. Vi ønsker at kunne tilbyde disse 
medlemmer en række tilbud, så hele familien kan få dækket deres interesse for fodbold igennem 
FC King George. Samtidig eksisterer der et håb om, at efterhånden som ungdomsspillerne bliver 
ældre, vil de sikre en naturlig tilgang af seniormedlemmer.  
 
Ligeledes håber vi at tiltrække mange nye spillere, der finder vores koncept interessant, samtidig 
med at vi har en attraktiv beliggenhed i midtbyen, som ingen andre klubber i Esbjerg kan tilbyde. 
 
 

Klubbens værdi og idegrundlag 
FCKG Esbjerg - En anderledes forening, med plads til alle. 
 
FCKG Esbjerg bestræber sig på at være en anderledes forening, der har fokus på at være 
nyskabende, og udfordre den traditionelle måde at drive forening på. Vi ønsker at gå nye veje, og 
blandt de første til at afprøve nye tiltag.  
 
Vi vil være på forkant og tør afprøve nye udviklinger og tiltag indenfor det sportslige, samtidig med 
at vi har en stor respekt og kærlighed til det traditionelle spil. Kerneydelsen vil til enhver tid være 
at tilbyde kvalificeret træning og turneringer.   
 
Vi ønsker at tilbyde sociale aktiviteter og arrangementer både i det sportslige forum, men i lige så 
høj grad udenfor banen. Dette indebærer også involvering af medlemmernes familier og venner. 
 
På baggrund af ovenstående mission for FCKG Esbjerg, har vi udviklet følgende fem 
værdisætninger:  
- Vi udvikler venskaber 
- Vi har plads til alle 
- Vi udviser engagement og glæde 
- Vi udviser Fair Play 
- Vi er en klub i udvikling 
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Den gode træning 
 

Klubben 
 Det skal være sjovt og motiverende at træne i FCKG Esbjerg. 

 Det skal være trygt at spille fodbold i FCKG Esbjerg, der er plads til at lave fejl, og mobning 
tolereres ikke. 

 Klubben sikrer gode træningsfaciliteter og udstyr.  
 

Træneren 
 Træneren møder altid forberedt og engageret op til træning. 

 Trænere stimulerer og motiverer spilleren med øvelser der passer til den enkelte spillers 
niveau. 

 Børnene stimuleres via spørgsmål omkring spillet, ved spil stop. Således at børnene lærer 
at finde løsningerne selv. 

 Der anvendes ”vis-forklar-vis” metoden, for at sikre at alle børn forstår øvelsen. 

 Der anvendes en legende tilgang til fodbolden, især for de yngste.  
 

Spilleren 
 Møder glad og positiv til træning. 

 Møder til tiden. 

 Tør lave fejl. 

 Tør træffe egne beslutninger. 

 Er en god kammerat og taler pænt til hinanden. 

 Udviser Fair play. 

 Udviser ansvarlighed overfor materialer, faciliteter og oprydning. 
 

Træningen 
 Størstedelen af træningen skal foregå med bold, for at styrke indlæringen af tekniske 

færdigheder. 

 Der skal være 1 bold tilgængelig pr. spiller. 

 Der skal være højt aktivitetsniveau = Ingen køtræning 

 Der spilles på små områder, da små ben skal spille fodbold, ikke løbe fodbold. 

 Der sikres mange boldberøringer i træningen. 

 Der arbejdes fortrinsvis i små grupper, med ikke flere end 6-10 spillere pr. gruppe. 
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Den gode kampsituation 
 

Klubben 
 FC King George forventer af træneren, at kampe afvikles med udgangspunkt i DBU’s 

”Holdninger og handlinger” samt det nedenfor beskrevne. 
 

 Alle spillere kommer med til kamp, og får spilletid efter HAK princippet. Det vil sige: Alle 

spillere får mindst spilletid i Halvdelen Af Kampen, og en spiller må max. Starte på 

bænken, 2 kampe i træk. 

 Ingen niveaudeling før U8. 

 Klubben har ansvar for at holdene tilmeldes passende turneringer/stævner. 
 

Træneren 
 Træneren forholder sig roligt, og undgår at råbe efter spillerne.   

 I halvlegen skal træneren opmuntre og med guidende spørgsmål vejlede spillerne. 

 Træneren skal ALTID fremtræde positiv overfor spillerne. 

 Træneren følger HAK princippet 

 Ingen ”playstation” trænere, det vil sige at spillerne skal træffe egne valg, og ikke styres fra 
sidelinjen af trænere/forældre. 

 Ligge op til fairplay. 

 Det er trænerens ansvar at informere spillere og forældre om ”De 10 forældreråd”. 
 

Spilleren 
 Spilleren lever op til ”Fair play”. 

 Viser god opførsel og tone overfor kammerater og modstandere. 

 Møder til tiden 

 Tør lave fejl. 

 Tør træffe egne beslutninger. 

 Overholder aftaler. 

 Udviser ansvarlighed overfor materialer, faciliteter og oprydning. 
 

Hjemmet/Forældrene 
 Mød op til kamp, dit barn sætter pris på det! 

 Holder sig i det afmærkede forældre område, og laver ikke tilråb under kamp. 

 Accepterer og respekterer trænerens og dommerens dispositioner. 

 Hjælper med at opbygge den gode stemning og tone.  

 Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn. 

 Har ansvar for at hjælpe børnene til at møde til tiden. 

 Hjælper spillerne til at klæde sig efter forholdene, og sikrer det rette udstyr. 

 Sikrer at spillerne har fået et hensigtsmæssigt måltid og væske forud for kamp. 

 Spørg om kampen var spændende og sjov - Ikke om resultatet. 
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Det sociale klubliv 
I FCKG Esbjerg vægter vi det sociale klubliv meget højt, og vi har derfor nedskrevet, hvad i som 
forældre og spillere kan forvente af klubben, samtidig med at vi som klub også forventer at alle 
forældre og spillere hjælper med at løfte og udvikle klublivet udenfor banen. Kun på den måde kan 
vi få en aktiv og harmonisk klub med mange tilbud og plads til alle. 

 
Klubben 

 Skabe rammer for den gode tone og sikre lige behandling af alle uanset niveau og årgang. 

 Tilbyde Kurser og planlægge arrangementer for trænere og frivillige i klubben. 

 Faciliterer arrangementer på tværs af hold og årgange. 

 Sikrer at klubhuset indrettes og er tilgængelig for klubbens børn og unge. Dette kan på sigt 
for eksempel være i form at lektielæsning, fællesspisning, filmaftener, sodavandsdisko, 
landskamp, spilleaftener og overnatninger. 

 Mindst to gange årligt arrangerer klubben ”spaghetti træning”, hvor træningen efterfølges 
af spaghetti spisning i klubhuset. Mod et lille beløb kan hele familien deltage i spisningen. 

 

Træneren 
 Bakke op om sociale arrangementer og alternativ træning i klubben.  

 Hjælpe i planlægningen af sociale arrangementer og alternativ træning i klubben. 
 

Spillere 
 Er en god kammerat overfor de øvrige spillere i klubben. 

 Bakke op om sociale arrangementer og alternativ træning i klubben og på årgangen. 
 

Forældre 
 Skal yde frivillig hjælp i forbindelse med arrangementer etc. I klubben. Det forventes at 

ALLE forældre bidrager i det omfang det er muligt for den enkelte. 

 Bakker op om, og hjælper med at udvikle den positive stemning i klubben, herunder at 
man snakker pænt, behandler hinanden ordentligt etc.   

 
 

Udlån af klubhuset 
Der er som medlem af FC King George Esbjerg mulighed for at låne klubhuset gratis til private 
arrangementer, mod at alle drikkevarer købes i baren(Dog med undtagelse af vin). 
Udlån af klubhuset forudsætter at der ikke er planlagte klubaktiviteter den pågældende dag. 
Klubbens aktiviteter vil altid komme i første række. 
For yderligere info, se hjemmesiden under klubhus. 
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De ti forældre bud 

1. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det. 
2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn. 
3. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og 

vejledende kritik. 
4. Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. 
5. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser. 
6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke. 
7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet. 
8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke. 
9. 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. 

10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig! 
 
  


