
 

Koncept Odense Boldklub Børnefodbold U11 – U12 
 
 
Mission 
Udgangspunktet er at vi ønsker at træningen skal have så højt et niveau, at det gør en forskel eller er inspiration til 
legen hjemme i haven / på gaden. Dette er en afgørende supplerende faktor. Læring er det overordnede mål for 
træningen. 
Nedenstående er en del af klubbens samlede spillerudviklingsprogram og skal ses som de rammer vi ønsker at arbejde 
inden for.  
 
 

Det Gode Fundament 
 Udgangspunktet for spillerudviklingsprogrammet er OBs Holdninger og Handlinger (OB spillerhåndbog). 
 Inspiration til indholdet i træningen er der skelet til ”DBUs Aldersrelateret Træning 1”. 
 Lege, øvelser og spil som middel til at udleve vores træningsmål har vi valgt et udgangspunkt i ”DBU 

Børnetræning – alderssvarende træning”. 
 OB SamtaleGuide for trænere. 
 TrænerLederHjørnet på www.obfodbold.dk  
 
 

Delmål 
 ”Flest mulige spillere – længst muligt” 
 Træne så ofte som muligt 
 Inspirerer til ”træning i haven” / på gaden 
 Minimum 40 spillere i henholdsvis U11 og U12 
 
 

Træningsstruktur 
 Børnene træner fast 3 gange ugentlig holdtræninger for træningsgruppe 1.  

 Børnene træner fast 2 gange ugentlig holdtræninger for træningsgruppe 2 og 3. 

 Første træning, Træningsgruppe 1 træner inviterer 4 boblere (eller op til 4 faste – hvis det er den bedste løsning) 
én gang ugentligt. 

 Anden træning, Træningsgruppe 1 afgiver i turnus op til 4 spillere ugentligt til U13(1) træningen 

 Tredje træning Træningsgruppe 1 træner med sine spillere til kampene i weekenden (har afgivet spillere som skal 
spille for sekundære i weekenden) 

 Vi har således en åben Gruppe 1 og 2 (begge veje), forbereder alle U12 spillere til at imødegå udfordringerne i 

U13 (Elite, 11-mands, 9-mands etc.), får overskuelige træningsgrupper, vores 36 bedste U12 spillere træner 3 

gange ugentligt, spillere fra 1. holdstruppen som i weekenden skal spille på 2. holdet træner med 2. holdet fredag 

og gode kampudfordringer til alle. 

 Samtræningen mellem første, anden og trediehold kan så datofastsættes 1 gang om måneden. Tredje, fjerde og 

femte kunne lave det samme 1 gang om måneden. 

 Træningstiden er 90 min inklusive opstilling og oprydning. 

 Spillerne inddeles i 3 hovedgrupper. Hovedgrupperne vurderes månedlig og justeres efter behov, dog senest 
kvartalsvis. 

 Spillerne inddeles i stationsgrupper á op til 6 spillere (4 grupper pr. hovedgruppe) på træningsdagen.  

 Træningen skal tage sit udspring i principperne for stationstræning. Der skal være 30 min spiltræning og 30 min 
med øvelser. 

 Stationerne gentages 4 gange i træk. 

 Trænerne er i turnus på skift mellem hovedgrupperne. 

 Træningsarealet inddeles således at der er plads til 8 stationer (2 x 4) i 2 adskilte områder på en halv fodboldbane  

 Oprykningstræning igangsættes efter behov, dog tidligst 1. april. 

 
 

Entusiasttræning U11 
Tilbuddet omfatter to ugentlige træning med særlig fokus på udvikling af tekniske, motoriske og koordinative 
færdigheder, som supplement til to holdtræninger. Træningen afvikles dels på en anden dag / samme dag som 
holdtræningerne og har en varighed af maksimalt 60 min. Træningen varetages af andre end spillernes holdtrænere. 

http://www.obfodbold.dk/


 

Alle kan deltage såfremt de opfylder nedenstående betingelser samt bliver udtaget af de ansvarlige for 
Entusiasttræningen. 

 De træner fast alle holdtræninger hver uge  

 De kan deltage i mindst 80 % af Entusiasttræningerne (7 ud af 9 gange) 

 De kan deltage i 80 % af stævnerne 

 De er nærværende og aktive i hele træningen 

 De kan træne uden forældre på sidelinjen 

 De er tilstrækkelig udhvilet (rigeligt med søvn) 

 De har fået rigeligt med sund kost og væske 
 
 

Træningsindhold 
 Fodboldkoordination (agility, hurtige fødder) 

 Fysisk træning (Styrke, stabilitet og spring)  

 Hurtighed (reaktion og acceleration) 

 Opbygningsspil 

 Afslutningsspil 

 Forsvarsspil 

 Erobringsspil 

 Omstillinger 

 ”Ven med bolden” (vendinger), 1. berøringer (spil dig selv) 

 Aflevering og modtagelse 

 Spark (inderside, lodret vristspark og halvtliggende vristspark) 

 Afslutninger 

 1:1 offensivt (med finter) pg defensivt samt 2:1 offensivt og defensivt 

 Spiltræning 2:2 – 7:7 

 Mental træning (indre motivation, glæde, trivsel, kompetencer, selvtillid, parathed og fokusering) 
 
 

Stævner 
 Der spilles stævner i DBU Fyn og klubregi – gerne ugentligt. 

 Der spilles 7:7 (5:5) i tre niveauer. A, B og C – rækker. 

 U11 spiller stævneform og U12 spiller turneringsform. 

 Det er ønskeligt at være 8 – 10 på hvert hold. Det tilstræbes at spillerne inden for hvert niveau og på tværs af 2 
niveauer (aldrig springer et niveau over) delvist får nye medspillere fra stævne til stævne (rotationsprincippet)  

 
 

Fodbold Events 
 Vi ønsker at tilbyde DBU Fodboldskole 

 Der bør tilbydes sommerstævne / træningsweekend 
 
 

Teamet omkring holdet 
 1 træner pr. hovedgruppe samt en 1 (assistent)træner pr. station 
 ”Stationsledere” som supplement til trænergruppen i nødvendigt omfang (primært ved spillene) 
 Trænere og assistenttrænere er som udgangspunkt holdledere ved stævner.  
 Trænere og stationsledere er i turnus på skift mellem hovedgrupperne 
 


