Målsætning (Drenge/Piger U11-U14)

Ikast FC skal være teknisk dygtige og skal kunne have
bolden mere end modstanderen
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Vi vil have dygtige og engagerede trænere
Vi modtager Ikast FC-uddannede teknisk dygtige børnefodboldspillere
Vi har fortsat fokus på udvikling af drengenes/pigernes teknik
Vi har fokus på drengenes/pigernes motoriske træning ift. at de nu vokser meget
Vi opfordrer alle drenge/piger til at udfordre modstandere 1 vs 1
Vi ønsker at drenge-/pigefodbold spilles langs græsset, men den større bane skal
også udnyttes med dybdebolde og sideskift
Vi opfordrer holdet til stadig at holde i bolden både på egen, og modstanderes
banehalvdel
Vi har fokus på løb uden bold, og skaber dermed plads til boldholder
Vi fokuserer på hurtigt genpres når bolden skal tilbageerobres
Vi mener at ingen har faste pladser, men er bevidste om at drengene/pigerne
begynder at finde deres favoritpladser.
Vi ønsker at målvogteren skal være spillende sweeperkeeper
Med holdspillet i fokus yder og bidrager hver enkelt dreng/pige med det de er gode
til
Vi mener ikke resultatet er det vigtigste, men vi spiller for at vinde, og tænker over
måden vi gør det på

Ikast FC skal have et fodboldmæssigt læringsmiljø for alle, der til
enhver tid gør det muligt at blive dygtigere - uanset niveau.
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Vi vil have dygtige og engagerede trænere - cheftrænere og assistenttrænere
Vi opfordrer til erfaringsudveksling trænerne imellem i vores Trænerlounge
Vi har både stationstræning og holdtræninger
Vi ønsker at den samlede trænergruppe samarbejder om træningsplanlægning
Vi ønsker at vores trænere fortsat har har føling med alle drenge/piger i afdelingerne
Vi ønsker maksimalt 10-12 børn pr. træner
Vi ønsker åbent flow mellem niveauerne, da vi er bevidste om at nogle drenge/piger
udvikler sig senere end andre
Vi er bevidste om Relativ AldersEffekt (RAE)
Vi har gode træningsfaciliteter med plads til alle
Vi fordeler spilletid ligeligt blandt alle børn
Vi fokuserer på udvikling frem på resultater på alle niveauer
Vi ønsker at kunne tilbyde ekstra-/specialtræning for dem der ønsker det
Vi opfordrer til samtræning på tværs af årgange

Ikast FC skal have et socialt, rummeligt og sjovt miljø i alle
afdelinger
•
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Vi vil have trænere med bevidsthed om det sociale såvel som det sportslige
Vi har engagerede og samlende afdelingsledere med ansvar på tværs af niveauer
Vi har engagerede forældregrupper med fokus på sociale arrangementer
Vi har engagerede forældregrupper med positive tilråb på sidelinjen
Vi ønsker at skabe den gode klubfølelse med stolthed for klubben

Ikast FC – Fælles fremtid ….
Klubånd - Respekt - Fællesskab - Frivillighed

