
Samarbejdsaftale for FSK-klubberne   

Fodboldsamarbejdet i Kolding Kommune  

1.0    

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med dette hæfte, er at skabe transparens for alle medlemmer i FSK-klubberne, for at skabe 

gennemsigtige i samarbejdets vision, værdier og handlinger.   

Udarbejdet af samarbejdsudvalget, 22 august 2018 
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FSK Kolding 
Klubsamarbejde på tværs af Kolding Kommune 

Indledning: 
Nærværende oplæg er en revideret udgave, af et oplæg som blev udarbejdet i fælleskab af et 

arbejdsudvalg under FSK i foråret 2016, som bestod af Kolding Boldklub, Kolding IF & Fc. 

Kolding Nord.  

Vision for samarbejdet: 
At sikre at de bedste herre-ungdomsspillere er samlet til en ugentlig træning fra U10-U12 og fra U13 at de 

bedste spillere samles på ét fælles elitehold i Kolding, for at give dem de bedste rammer og forudsætninger 

for at udvikle sig lokalt. Samt for at sikre udviklingen af det samlede fodboldmiljø i Kolding Kommune samt 

omegn til gavn for både elite og bredde. Visionen for overgangen fra U19 til senior, er at få så mange 

ungdomsspillere videre op omkring eliteklubbens første seniorhold som muligt, og sikre at de, der ikke kan 

begå sig der, bliver guidet ud til højest mulige niveau lokalt iblandt FSK klubberne.  

Overordnede visioner:           

- Udvikle fodbolden i Kolding, til gavn for bredde og elite 

- Skabe et stærkt bånd mellem klubberne i Kolding Kommune  

- Skabe vores fælles Kolding Hold 

- Sætte Kolding på fodboldkortet i Danmark 

- Styrke trænernes og ledernes færdigheder 

Samarbejdsform: 
Samarbejdet er baseret på gensidig tillid, hvor kommunikationen er åben og ærlig og hvor den løbende 

dialog går igennem samarbejdsudvalget.  Samarbejdsudvalget består af repræsentanter fra Eliteklubben og 

Sub-elite klubberne samt FSK. Samarbejdsudvalget har primært til formål at understøtte udviklingen af det 

mest hensigtsmæssige udviklings miljø for Kolding Kommunens dygtigste spillere. Dette sker via løbende 

dialog imellem klubberne  og ved i fællesskab at justere rammerne for miljøet.  Sekundært har udvalget til 

formål at varetage breddeklubbernes interesse i talent- og elite setuppet.  
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FSK Kolding 
Eliteklubbens forpligtelser: 

- Træning for FSK Talentcenter og FSK Top Center for Kolding Kommunens dygtigste spillere U10-

U12.  

- Arrangementer for samarbejdsklubbernes trænere og ledere (Der kan forekomme brugerbetaling).  

o Store trænerdag  

o FSK-Klub træning 

o FSK-Topcenter  

o FSK-Talentcenter  

 

- Arrangementer for samarbejdsklubbernes spillere i samarbejde med FSK.  

o Målmandscamp 

o Bredde fodboldskole i efterårsferien   

o Elite fodboldskole   

o Mulighed for arrangement i forbindelse med første seniorholds hjemmekampe 

 

- Introplan; At spillerne rekrutteres primært igennem talent træninger på U10-U12 eller på U13-U15, 

og at samarbejdsklubberne er tæt med i forløbet.  Som en vigtig del af introplan, får alle forældre før 

udtagelse til U13, udleveret en forældre håndbog, hvor de kan orientere sig ift. Forældre rollen samt 

forventninger til elite spillere.  

- Outroplan; De spillere der på et tidspunkt frasorteres elitetruppen, opfordrer eliteklubben spillere til 

at søge derhen, hvor spilleren kan få de bedste forudsætninger for videreudvikling. Vejledningen 

finder sted ud fra et holistisk synspunkt, der tages dermed udgangspunkt i spilleren menneskelig og 

sportslig. Spilleren tilbydes desuden at fortsætte i en ugentlig træning omkring eliteholdet, således at 

relationen til elitemiljøet bevares.  

Samarbejdsklubbernes forpligtelser: 
- Støtte op omkring udvælgelsen af spillere og at tage positiv del i processen, således at de bedste 

ungdomsspillere samles til en ugentlig træning på U10-U12 og på et fælles elitehold fra U13.  

- Spillere der udtages til det fælles elitehold fra U13 indmeldes i eliteklubben. 

- Stille med hjælpetrænere til talent træningerne.  

- Udvælge en eller flere kontaktperson for klubben i samarbejdet. Hver klub skal løbende ajourføre 

FSK således at FSK til en hver tid, har alle aktuelle kontaktoplysninger på trænere og 

kontaktpersoner i klubberne.  
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FSK Kolding 
Sportsligt setup:  

- U10-U12: Der udtages imellem 25-40 spillere pr. årgang til en ugentlig talenttræning.  

Det samlede antal spillere fordeles på FSK Top Center og FSK Talent Center. Eliteklubben er 

ansvarlig for afviklingen af disse træninger, dog med hjælpetrænere fra samarbejdsklubberne.   

- U13-U19: Der udtages elitetrupper på hver årgang bestående af 18 spillere. Disse 18 spillere må ikke 

spille for eliteklubbens andet hold.  

Der rekrutteres fra FSK-klubber og primært igennem FSK-Topcenter og FSK-Talentcenter, men fra 

U14-U19 kan der rekrutteres fra hele regionen. Der er desuden mulighed for op til 8	spillere pr. 

årgang fra samarbejdsklubberne, kan tilbydes en ugentlig ekstra træning ved eliteholdet. 

Eliteklubben er ansvarlig for eliteafdelingen.  

- Sub eliten: Eliteklubben støtter Sub-eliten:  

o Dette sker ved at sikre at spillerne på U10-U12 som deltager i træning på FSK Top Center 

eller FSK Talent Center ikke kan flytte til Eliteklubben.  

§ 2 års reglen: Såfremt en spiller flytter til eliteklubben efter at have deltaget i træning 

på enten FSK Top Center eller FSK Talent Center, vil spilleren være spærret for 

deltagelse i FSK Top Center eller FSK Talent Center træning samt omkring de 

fælles elitehold fra U13.  

• Samarbejdsudvalget kan dispensere i enkelt stående tilfælde.   

• OBS: 2 års reglen frafalder, spillere fra de klubber som ikke er en del af 

FSK-Topcenter, såfremt disse spillere sportslig vurderes til at kunne indgå i 

Topcenter trupperne. Det er eliteklubben der laver den sportslige vurdering, 

hvorefter moderklubben tager dialog med spilleren og familien i samråd 

med eliteklubben.  

o Ved at sikre kun de der er dygtige nok til elitetrupperne, flytter til Eliteklubben fra U13 Jf. 2 

års reglen.  

o Flytter en spiller til Eliteklubben fra Sub-eliten fra U10 og op uden at være udtaget til en af 

elitetrupperne, vil spilleren blive udelukket fra talent- og elite setuppet i 2 år.  

§ Der kan dispenseres igennem samarbejdsudvalget med udgangspunkt i spillerens 

tav, som altid skal være det vigtigste. Flytter en spiller grundet skoleskift, mobning 

eller lignende er der skærpede omstændigheder som samarbejdsudvalget, skal tage 

med i deres overvejelser.  

o Eliteklubben skal ikke have byens to bedste hold på nogen ungdomsårgange. Således 

opfordres alle spillere som har subelite niveau, til at søge hen til, et af byens subelitehold. 

Det samme gælder spillere der på et senere tidspunkt frasorteres elitetruppen.  
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FSK Kolding 
Etiske regler for samarbejdet:  

- Al kommunikation med forældre og spillere fra samarbejdsklubberne, sker direkte fra eliteklubben 

såfremt spilleren er en del af U10-U12 FSK Talent eller FSK Topcenter eller for FSK Elite fra U13 

- Såfremt eliteklubben ønsker at tage kontakt til en spiller som ikke er en del af ovenstående setup, 

sker kontakten via samarbejdsklubbens udvalgte repræsentant i samarbejdet.  

T+, A+ og Talentchef fra Eliteklubben skal sikre at ovenstående overholdes.  

- En spiller som udvælges til talent træning på U10/U11 er sikret minimum 12 måneders deltagelse i 

talenttræning.  

- For U12 gælder det, at de er garanteret forløb indtil U13 udtagelsen.  

- En spiller som udvælges til en af elitetrupperne fra U13 er sikret minimum 12 måneders tilknytning 

til elitemiljøet.  

Samarbejdes periode: 
- Samarbejdet kan til enhver tid opsiges af begge parter (eliteklubben, sub-eliten & 

samarbejdsklubberne).  

En opsigelse af samarbejdet skal godkendes ud fra opsigende klubs interne regler for dette. 

Samarbejdet kan opsiges i perioderne 1. december til 10. december eller 1. juni til 10. juni.  

Klubber der er udpeget: 
- Kolding IF som Eliteklubben 

- FC Kolding Nord og Kolding Boldklub som Sub-elite klubber 

- Fodboldklubber under FSK som Samarbejdsklubber.  

Aftalen er godkendt af Kolding Boldklub 3.september 2018.  


