
Fodbold ungdomsudvalgets beretning 2022 til generalforsamling  

Nyt udvalg med 5 medlemmer. Det nye udvalg er repræsenteret med bred erfaring og spændende 
forskellige kompetencer. Nogle er nye i LGIF og andre har haft deres gang i klubben og fodbold ungdom i 
flere år. Der er aftalt forskellige roller i udvalget på baggrund af erfaring og kompetencer.  
Der er holdt flere møder i de første måneder, da man skal løfte en stor opgave med at overtage fra det 
tidligere udvalg og personer, som har gjort det fantastisk godt og haft megen viden. Det nye udvalg skal 
lære nogle ting helt fra bunden, men er godt hjulpet med god sparring fra det tidligere udvalg/personer.   
 
Udvalget har fokus på fællesskab og glæden ved at spille fodbold i Løgstrup og ønsker at alle skal have 
muligheder for at få gode oplevelser i deres lokalsamfund.  
Det vigtigste for udvalget er at sikre nogle gode rammer for spillere og trænere. Derefter kommer nye tiltag 
og udvikling.  Som f.eks. at have fokus på unge trænere, og give dem både udviklingsmuligheder, 
uddannelse, og sparring. Derudover vil vi gerne lave nogle forskellige træningsdage i Løgstrup med 
specialtræning træning, hvor vi invitere gæster ind for at lære fra sig, hvor spillere og trænere har mulighed 
for at udvikle sig på tværs af hold og årgange. Alt sammen med fællesskabet som et vigtigt element. 
 
Vi har i udvalget arbejdet med: 

• Afholdt trænermøde for at have dialog med om status for hold og behov for udvalgets støtte.   

• Fællesopstart/standerhejsning med 100 spillere som havde en gode dag med fodbold og hygge, 
samt suppe i den lille hal efterfølgende. Det gentages næste år den første søndag i april kl.12.  

• Fodboldskole. Det kom lidt sent i gang, da der skulle være nogle folk til at have ansvaret. Nu er der 
fyldt alle de 70 pladser som var lagt ud. + en venteliste. Så måske udvides pladserne så der bliver 
plads til alle der ønsker det.  

• VFF- talent samarbejde. Vi er i dialog med VFF om et samarbejde, som er omkring 
talentsamarbejde, men også andre ting som udvalget har fokus på, hvor VFF kan bidrage til LGIFs 
fodboldungdom ´s udvikling af spillere og trænere i det lokale fællesskab. 

• De første møder omkring at afholde indendørstævne i januar, startes op her i maj måned. 

• Bold og spring – et samarbejde for børnehavebørn som starter i uge 34, om onsdagen kl. 16.30 i 
den store hal. Det er et samarbejde mellem Fodbold, Gymnastik og Håndbold.  

• De nye 0.klasser har vi fokus på at starte ved at en fra udvalget (Niels) tager træningen de første 
gange og finder derefter de forældre som har potentiale og lyst til at stå for det som 
forældretræner.  

• Overgange fra ungdom til senior. Der bliver arbejdet på at sikre spillere der tager på efterskole, 
bevarer tilknytning til klubben, samt at der er en glidende overgang fra ungdom til senior.  

• U15 Pigehold, der bliver afholdt to åbne træningsdage i maj, hvor Pernille fra Dame senior hjælper 
med at træne dem. Der er 12 piger tilmeldt. Måske kan de træne med damesenior, måske selv.  

-  
 
 
 
 
   


