
 
 

 

 

Resumé af Fodboldnetværksmøde tordag 17. november 2022 

på rådhuset i Viborg for fodboldklubberne i Viborg Kommune 

 

 

Følgende 16 klubber deltog: Alhedens IF, Borup IF, Bjerringbro IF, 

Hersom/Bjerregrav IF, Houlkær IF, IF Trojka, Løgstrup G&IF, Mammen IF,  

Mønsted IF, Overlund GF, Ravnsbjerg IF, Rødkærsbro IF, Stoholm IF, Team Viborg, 

Viborg FF, Viborg Sdrm. IK 

 

 

1. Velkomst 

Velkomst ved Jørgen Rasmussen fra DBU Jylland Region 2. 

 

2. Velfærdsalliance mellem Viborg Kommune og DBU 

Hvad indeholder velfærdsalliancen og hvilke tiltag kan klubberne bruge? 

Breddepunkter: 

- Pigeindsats med udgangspunkt i de allerede igangsatte og succesfulde indsatser 

- Sundhed 

- Børnefodboldindsats 

- Frivillighed 

- Udviklingsforløb som understøtter klubberne i at skabe de bedste fodboldmiljøer 

- Trænerkurser C1 og C2 – træneren er nøglen 

 

Tilbudene bliver udsendt på separat mail. 

 

Mie Brun Pedersen fra DBU Jylland Region 2 er klar til at understøtte klubberne. 

Kontakt Mie – miem@dbujylland.dk – tlf. 89399923 

 

3. Pulsåret 

Konceptet er et samarbejde mellem skoler og lokale idrætsforeninger 

PULSÅREt sikrer, at alle skoleelever får adgang til et bredt spekter af  

lokale idrætsforeninger. 

10 forskelligartede lokale idrætsforeninger i løbet af 10 års skolegang. 

De 10 idrætter besøges på hver sin årgang og organiseres i et samlet årshjul. 

Aktivitetsdagene varer ca. 90 min. og foregår i skoletiden (hos foreningen). 

Fokus på en sjov dag med glæde (som giver børnene lyst til at komme igen). 

Ingen sportslige krav og perfektion. 

 

PULSÅREt afholdes for 0. klasse i uge 15 og 16. 
I foreninger bedes melde de datoer ind via linket – hvor I ude i jeres forening 

har frivillige der kan varetage besøget fra den lokale skole  

Senest d. 6. februar 2033 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc584JDPlSWd8LgdRzy5PkFo6UikVg

BNifdFQJmyQAFmbyD-w/viewform 

Der er mulighed for at få tilsendt inspirationsmateriale til øvelserne på dagen 

eller aftale besøg af klubrepræsentant fra DBU  

 

4. Årshjul 

En særlig frivillige indsats i samarbejde med KFU 2022-2025. 

Målet er at hjælpe foreningerne med frivillighed. 

Dette er et redskab der kan hjælpe i forhold til styrkelse af dagligdagens drift 

samt rekruttering af frivillige. 

I forbindelse med netværksmødet vil man på en af møderne hvert år gennemgå 

årshjulet for hver enkelt klub. 

Der vil blive udarbejdet en skabelon, som udsendes inden næste møde i marts 

2023. Der arbejdes med årshjulet,  
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5. Projekt Børneudvikler ved VFF 

Kort præsentation af Torben Pilgaard Zefting fra Viborg FF. 

Pt. ansat halvtid i Viborg FF med ansvarsområder – Projekt børneudvikler,  

samarbejdsklubber og trænerakademi. 

 

Viborg FF samarbejdsklubber: 

Nyt og større fokus 

Mere synlighed og ansvar 

Opdelt ansvar 

Flere tiltag på vej 

 

Trænerakademi: 

Der bliver lavet et trænerakademi, hvor klubberne kan indstille til akademiet. 

Der kommer information til klubberne i foråret 2023. 

 

7. Nyt fra Idrætsrådet 

Frivillighedsdagsorden 

Fodboldanalyse  

Klubhusanalyse - https://viborgidraetsraad.dk/klubhusanalyse/  

Kunstgræs   

 

Hædringer:  

Sportgalla - https://viborgidraetsraad.dk/sportsgalla/  

Ung Sportsmester - https://viborgidraetsraad.dk/ung-sportsmester/  

Årets leder - https://viborgidraetsraad.dk/aarets-leder/  

Årets Idrætsforening - https://viborgidraetsraad.dk/aaret-if/  

Årets UNGE idrætsleder (nu også som team) –  

https://viborgidraetsraad.dk/aarets-unge-leder/  

 

8. Nyt fra klubrådgiver og DBU Jylland 

DBU Børneklub: 

Få lavet et styringsvæktøj – opdateret hvert år 

Besøg 2 gange om året - opfølgning 

25 timer af en børneklubrådgiver 

Kalde jer DBU Børneklub – signalværdi 

4 forudsætninger 

2 klubber i Viborg kommune er udnævnt DBU Børneklub. 

12 Klubber er på vej til at blive DBU Børneklub i kommunen. 

 

Fokus på frivillighed – Et døgn i frivillighedenstegn. 

 

Get Movin: 

Get Movin´ henvender sig til klubber, som vil gå forrest og være med til at give flere piger retten til 

fodbold drømme. 

Get Movin’ skal styrke piger og unge kvinders adgang til boldbanerne og tilbyde 

dem en vej ud af den mistrivsel, som mange piger i stigende grad kæmper med, 

og som har store konsekvenser for deres fysiske og psykiske sundhed -  

Get Movin’ | Nordea-fonden (nordeafonden.dk) 
 

DBU Jylland: 

Årsmøde mandag 28. november 2022 i Aulum. 

Delegeretmøde lørdag 7. januar 2023 i Herning Kongrescenter 

 

Tilmeldingsfrister til INDEFODBOLD – link: Indefodbold (dbujylland.dk) 

Tilmeldingsfrister til TRÆNINGSKAMPE – link: Træningskampe (dbujylland.dk) 
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9. A-Sport og maling 

V. Michael Henriksen. 

Der er ikke noget nyt omkring græsmaling, det er de samme leverandører.  

Der kommer en lille prisstigning på ca. 15 kr. 

 

Hvis nogen klubber vil til at bruge robotter til opkridtning, kan malingen bruges. 

A-sport har en samarbejdspartner i forhold til køb af robotter. 

 

Kontaktinfo: 

A-Sport, Michael Henriksen, tlf. 40266718 / e-mail: mhe@a-sport.dk   

 

 

10. Næste mødedato 

Tirsdag 21. marts 2023 kl. 18:30 

Emner på næste møde - Græs og baner, årshjul og velfærdsalliancer. 

Husk PC, så der kan arbejdes med årshjulet. 

 

11. Evaluering af netværksmødet 

QR kode udleveret til mødedeltagerne, for evaluering af aftens møde. 

 

12. Ordet er frit 

Fritidsvejlederne arbejder for, at alle børn i Viborg Kommune har mulighed for at  

blive en del af et fritidsfælleskab. Fritidsvejlederne vejleder familier/børn  

individuelt, har åben vejledning og udvikler nye tilbud og projekter – alt sammen  

til gavn for barnets udvikling og trivsel. Der er mulighed for at søge økonomisk  

støtte til et aktivt fritidsliv. Får du bevilliget et fritidspas, er det en starthjælp til  

for eksempel kontingent, udstyr eller lignende. Fritidsvejlederne er ambassadører 

for det gode fritidsliv og er brobyggere i samarbejde med de mange frivillige og  

andre fagpersoner i Viborg Kommune. 
 

Kontakt en af fritidsvejlederne, hvis du ønsker fritidsvejledning eller at ansøge om fritidspas.  

Martin Elgaard, Fritidsvejleder. Tlf. 4193 3412, Mail: mame@viborg.dk 

Chandra Larsen Fritidsvejleder Tlf. 4193 3411Mail: cl1@viborg.dk 

 

https://sundhedscenter.viborg.dk/for-borgere/sundhedstilbud-med-henvisning/foreningsklar-motion-

og-lokale-faellesskaber/fritidsvejledning-for-boern-og-unge/ 

 

Kommunen bør synliggøre børnenes ven og fritidsvejleder mere evt. via Facebook. 

 

Energiprisen – hvis i har ekstra udfordringer, så giv en kort status til idrætsrådet. 

 

13. Afslutning 

Peder B. Pedersen rundede mødet af og lavede et oprids af aftenens hovedpunkter og takkede for det 

store fremmøde. 

 

Evt. spørgsmål vedr. mødet kan rettes til Viborg Idrætsråd: 

Morten Erfurth, tlf. 8662 5533 / E-mail morten@viborgidraetsraad.dk 
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