
Strategi kvinde/pige-afdelingen 

 

Aldersgruppe U5-U12 piger 

Vision/Målsætning • Største og bedste pigeafdeling i Vejle-området 
• Kvantitet avler kvalitet – dvs., målsætning om at have mange piger så tidligt 

som muligt. I løbet af U6/U7 en målsætning om minimum 14 piger pr. årgang 
(dvs. til 3 x 3-mandshold) og i U8 16 piger (til 2 x 5-mandshold), U10 20+ piger 

(2 x 8-mandshold).  
• Teknisk træning af den individuelle spiller er det vigtigste fokuspunkt 

• Vi kan som forening rumme både nye spillere og ”erfarne” spillere 
• Pigerne og deres forældre skal være en del af en helhed og udleve et 

forpligtende fællesskab i foreningen. 

Handlinger • Hjælp til forældretrænere med træningsøvelser mv. (benyt Future Vejle-
programmer) 

• C1+C2 til alle ”faste” forældretrænere samt ungtrænerne.  
• Prioritering af indendørs fodbold i vintermånederne for de yngste  

• Træning mindst to gange ugentligt for de mindste – mulighed for et tredje 
træningspas for de mest træningsparate på sigt. 

• Mange sociale arrangementer 
• Relancering af VB Girls 

Ressourcebehov • Forældretrænere til og med U12 

• Ungtrænere som assistenttrænere. 
• Midler til uddannelse (C1+C2 / B1 træner) 

Tidsplan • Virkning fra sæsonen 2020/2021 

Tovholder/ansvarlig • Den sportslige ansvarlige for U5-U12. Den sportslige ansvarlige refererer til 
bestyrelsen, men vil også have snitflader og samarbejde til sportschefen for de 

ældre afdelinger 

 



 

Strategi kvinde/pige-afdelingen 

 

Aldersgruppe U13-U15 piger 

Vision/Målsætning • Hold på højeste regionale niveau (liga 1) 

• Fastholdelse af egne talenter så længe som muligt 

Handlinger • Forbedring af sportsligt setup: 

o Individuelle udviklingsplaner for spillere fra U14  
o Fysiske test 

o Video af kampe 
o Fællescamp/træningslejr for U13-U15 én gang årligt 

o Deltagelse i udenlandske stævner 

• Samarbejde med Vejle Klubber: 
o Scoute og tiltrække de dygtigste piger fra omegnsklubberne 

• Fastholde fokus på sociale arrangementer 

Ressourcebehov • Ikke-forældre trænere til liga-1 hold 

• Forældretrænere på breddehold (2. hold og nedefter) 
• Evt. økonomi til kamera til optagelse af kampe  

Tidsplan • Indføres fra sæsonen 2020/2021 

Tovholder/ansvarlig • Sportschefen for U13-U15. Sportschefen refererer til bestyrelsen 
 

 

 

 

 

 



 

 

Strategi kvinde/pige-afdelingen 

 

Aldersgruppe U18 og senior kvinder 

Vision/Målsætning • At spille på bedst mulige niveau med hold bygget op om egne spillere 
o U18: Bedste hold deltager i liga 1. På sigt gerne to U18-hold 

o Kvindesenior: Bedste hold har en målsætning om at rykke op i 2. division 
indenfor de kommende 1,5 år. Der skal være to kvindeseniorhold senest 

sommeren 2021 

Handlinger • Fastholdelse af egne spillere 

o Individuelle udviklingsplaner for spillere  
o Fysiske test 

o Video af kampe 

o Deltagelse i udenlandske stævner 
• Samarbejde med VIES og evt. andre efterskoler mhp spillere til U18 

• Fokus på sociale arrangementer 

Ressourcebehov • Vurderes løbende 

Tidsplan • Træder i kraft pr. 1.1.2021 

Tovholder/ansvarlig • Sportschefen for U18+kvinder, som refererer til bestyrelsen 
 

 

 

 

 

 


