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Fodboldudvalget De hvide felter udfyldes af udvalgsformanden 

Revisionshistorik Version Dato Gemt af Kommentar 

1.0 2015-03-31 Jens Ørnsholt Dok-oprettelse som indspil til fodboldudvalget 

1.1 2015-04-20 Jesper Madsen Tilpasset strukturoplæg 

1.2 2015-09-26 Jesper Madsen Tilpasset 1. møde i FU-regi d. 2015-09-20 

1.3 2015-12-14 BB Tilpasset 3. møde i FU-regi 2015-11-30 

1.4 2016-06-16 Kristoffer 

Stormark 

Opdateret med nye FU valgte medlemmer 

1.5 2016-07-13 Dan Sletten Opdateret jf. FU-møde 2016-07-05 – oplæg til 

bestyrelsen 

1.6 2016-08-29 Daniel Karnøe 

Svendsen 

Opdatering af sammensætning samt oprettelse af 

beslutningsgrundlag. Ændring i medlemmer (navn).  

1.7 2016-09-01 Daniel Karnøe 

Svendsen 

Ver. 1.6 godkendt af Changs bestyrelse 

 

Formål og rolle Fodboldudvalget skal sikre, at Aalborg Changs værdigrundlag indarbejdes i den 
sportslige organisering under fodbold. Dette gøres ved: 

- Skal sikre, at DBUs holdninger og handlinger forankres i den sportslige 
linje (Sort-hvide tråd) i Aalborg Chang, og at der arbejdes aktivt med 
principperne for træning angivet heri 

- Skal sikre, at værdigrundlag for Aalborg Chang indarbejdes i principper 
og holdninger angivet i den sportslige linje 

- Skal sikre, at trænerressourcer dyrkes og udvikles internt i klubben 
- Skal sikre, at alle trænere følger principper og holdninger defineret i den 

sportslige linje 
- Skal sikre sparring med trænere og årgangskoordinatorer gennem 

arrangementer, møder og andre tilbud 
- Skal sikre, at trænere bliver ambassadører for klubbens sportslige linje 

Sammensætning Fodboldudvalget består af 3 repræsentanter, der er valgt på klubbens 
generalforsamling - det er deres opgave at bemande udvalget med rette 
repræsentation samt at uddelegere opgaver og ansvar til 
underudvalg/arbejdsgrupper. 
Der sammensættes en styregruppe, der har til opgave at have overblik samt sikre 
at de rette udvalg og opgaver prioriteres korrekt.  
 
Der inviteres bredt fra klubbens medlemsskare (Pige/dame hhv. drenge/herre, 
3:3, 5:5, 8:8 og 11:11, etc.) til FU-møder for, så mange som muligt har mulighed 
for at arbejde med udvikling af fodbolden i Aalborg Chang. 

Beslutningsgrundlag Fodboldudvalgets styregruppe bliver FUs beslutningsorgan. Styregruppen 
opretter og prioriterer udvalg og opgaver via fælles konsensus. Ved afstemning 
gælder simpelt flertal, dog med det forbehold at intet kan gennemføres af FU, 
hvis de 2 ud af de 3 – på generalforsamlingen valgte – repræsentanter modsætter 
sig. I dette tilfælde sendes et forslag til behandling i bestyrelsen for beslutning. 

Medlemmer Kristoffer Stormark, valgt på generalforsamlingen i Chang, marts 2016 
Daniel Karnøe Svendsen, valgt på generalforsamlingen i Chang, marts 2016 
Lars Ubbesen, valgt på generalforsamlingen i Chang, marts 2016 
Jens Ørnsholt, træner for U11 drenge 
Dan Sletten, holdleder for U10 drenge 
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Morten Petersen, træner for U19 drenge 
Kristian Gasberg, træner for U13 drenge 
 
Flere følger løbende, og organiseringen kan ændres i forhold til oprettelse af 
underudvalg med en uddelegering af formål og arbejdsopgaver hertil. FU vil i det 
kommende år arbejde på en formel struktur for, hvordan nye deltagere kommer ind 
i udvalget. 

Ambition At definere Aalborg Changs sportslige linje – herefter benævnt den ”sort-hvide 
tråd” – i direkte relation til klubbens værdier. 
 
At kortlægge kompetencer og uddannelsesniveau for alle trænere i klubben og 
sikre en ensartet procedure ved fastholdelse og ansættelse af nye trænere. 
 
Formulere målsætninger for alle årgange og hold, så det understøtter klubbens 
strategi og værdisæt. 
 
At dyrke og styrke Aalborg Chang kulturen ved at udvikle egne trænere og 
afholde trænersamlinger, der understøtter dette formål. 
 
At ansætte kvalificerede trænerressourcer der kan bidrage konstruktivt til at 
videreudvikle træningen og trænerkulturen i Aalborg Chang og sikre bedst mulig 
integration af nye trænere. 
 
Sikre udarbejdelse af generelle aktivitetshjul per årgang i samarbejde med 
eventuelle underudvalg samt aktivitetsudvalget (aktivitetshjul skal så vidt muligt 
harmonere med Aktivitetsudvalgets årshjul for Aalborg Chang). 
 
Udvikle samarbejder med andre klubber – både nationalt og internationalt. 

Økonomi [Her opstiller udvalget budgettet forbundet med indfrielse af sine ambitioner – FU 
vil samle overblik over økonomien i fodbold-Chang og bruge dette i det kommende 
samarbejde med ØU] 

Samarbejde Økonomiudvalget i relation til budgetplanlægning 
Aktivitetsudvalget i forhold til planlægning af Zebra Cup 
Aktivitetsudvalget ved klubsamarbejde med andre klubber 
Aktivitetsudvalget ved planlægning af events i forbindelse med 
hjemmebanekampe. 
Kommunikation/PR ved udgivelse af klubblad 
Tennisudvalget ved tværsportslige arrangementer 

Opgaver og ansvar Som udgangspunkt er følgende opstillet vedr. fodboldudvalget: 
1) Definere og implementere ny udvalgsstruktur så opgaver løses bedst muligt. 
2) Sikre at klubbens økonomiske ressourcer bliver forvaltet i overensstemmelse 

med de vedtagne budgetter samt vedtagne bestyrelsesafgørelser. 
3) Definere Aalborg Chang's 'sort-hvide tråd' vedr. fodbold i direkte linje med 

klubbens værdier (rødder i klubhistorie og DBU): 
a) Definere forventninger til trænere og spillere samt forældre. 
b) Definere træningsmetoder iht. DBUs holdninger og handlinger for alle 

årgange. 
c) Definere principper for niveaudeling, herunder DBUs 25-50-25 samt 

holdninger og principper for at træne hhv. op og ned mellem årgange. 
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d) Definere principper for holdudtagelse samt HAK (halvdelen af kampen). 
4) Implementere en trænerkultur, hvor viden deles og samarbejde trænerne 

imellem er i højsæde ved: 
a) at sikre afholdelse af fælles opstartsmøder med alle trænere for hver 

halvsæson. 
b) at arrangere mindst et halvårligt trænerseminar med fokus på aktuelle 

emner fra børne- og ungdomsafdelingen. 
c) at sikre organisering af ekstra træningspas for øvede og træningsvillige 

spillere – herunder talenttræning – på tværs af årgangene. 
d) at skabe rammerne for målmandstræning på tværs af afdelingerne og 

sætte fokus på målmandsspillet. 
5) Sikre udvikling og fastholdelse af trænere samt ansættelse af kvalificerede 

trænere ved: 
a) Udarbejde mentor-ordninger for nye og ”unge” trænere.  
b) Definere trænerstruktur samt hvornår og hvorfor der ansættes trænere 

med omkostningsgodtgørelse. 
c) Nedfælde holdninger og principper for brug af Holdsport.dk og 

KampKlar til organisering af kampe, træning og stævner for at sikre 
ensartet kommunikation årgangene imellem. 

d) Systematisere overdragelse trøjer/bolde/materialer fra årgang til 
årgang. 

6) Sikre ensartet tilmelding af hold til turneringer, så alle medlemmers 
interesse varetages, og der skabes ensartet tilbud til medlemmer på tværs af 
årgange: 
a) Definere princip for tilmeldelse af hold til DBUs turneringer. 
b) Definere principper og holdninger til indendørsfodboldturnering. 
c) Sikre, at alle hold har mulighed for at træne på græs/kunststofbane. 

7) Etablere relationer til og aftaler med venskabsklubber i ind- og udland. 

Underudvalg Ingen underudvalg er defineret endnu, men vil blive tilføjet løbende – der tegner 
sig dog et billede af underudvalg, der skal arbejde med følgende hovedområder: 

a) Træningsprincipper og –metoder 
b) Kamp- og banefordeling 
c) Materialer 
d) Pige- / damefodbold – øget fokus 

Godkendt af 

bestyrelsen 

29. august 2016 
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