
Ungdomsformandens status på 2014 
 
2014 er gået med en masse aktiviteter - både administrative og direkte fodboldsrelaterede. 
Fokus har været på at højne træningskvaliteten ved at dygtiggøre vores mange og dedikerede trænere, 
samt at tilbyde alle vores børn og unge en række aktiviteter som kan være med til at dygtigere dem som 
fodboldspillere. 
 
Digitalisering af holdkort og børneattesten 
I starten af året blev dels holdkortet og børneattesten digitaliseret og linket til vores centrale klub 
administrationssystem: Kluboffice. Dette har gjort det indberetningen af holdkort og børneattest kontrollen 
meget nemmere og mindre tidskrævende. I dag kan holdkortet laves ved hjælpe af en App på en 
smartphone. 
  
Opstart af årgang 2009 
Ny årgang blev startet op i april, med stor succes. En dejlig søndag formiddag med masser af solskin kom 
der omkring 25 drenge til prøvetræning. Dette har udviklet til også at omfatte et mindre pigehold, så 
årgangen i dag består af 25 drenge og 7 piger. 
 
Talent træninger for U14 og op  
Vores U16/U17 træner startede på samme tid talenttræninger for U14 til U17 og denne træning forsatte 
hver uge i foråret og efteråret. Hvilket har været med til at holde på nogen af vores dygtigste spillere. 
 
Struktureret målmandstræning 
Målmændene fra U11 og op har fået en fast ugentlig træning af 1. holdets målmandstræner. 

Målmandstræningen starter først fra U11, hvor holdene starter med at spille 8-mandsfodbold på de store 

8M mål. Dette har givet vores målmænd en masse værktøjer og træningsøvelser, som de også kan bruge i 

den daglige træning.  

Skattejagten for U6-U8 
Mikrofodboldskolen havde fra DBUs side ændret fokus og målgruppe. Skolen havde ændret navn til 
Skattejagten og var blevet forkortet til 2 dage fra 3 og nu henvendte den sig kun til de absolut yngste 
årgange fra U6-U8. Skattejagten blev gennemført den sidste weekend i maj og der var 20 glade børn der gik 
på skattejagt efter landsholdets fodbold. 
 
Fodboldskole U10-U15 
Fodboldskolen blev traditionen tro gennemført i første uge af skolernes sommerferie, og i år var der 
næsten 8 hold, dvs. 116 deltagere. Det var som altid en fantastisk uge med en masse glade børne- og 
ungdomspillere ikke kun fra Hellas, men også fra naboklubberne i Rødovre, Frederiksberg og Valby. 
 
Ungdomstur til Italien 
I Hellas har der været tradition for at ungdomsholdende fra U13 og op hvert andet år tog på en stor 
udlandstur til et stævne i Europa. Invitationer blev sendt ud, men der var desværre ikke nok interesse fra 
spillerne, så det blev besluttet at flytte udlandsturen til 2015 og lave den af kortere varighed. 
 
Træner uddannelser 
Et fokus i 2014 har været at tilbyde vores ungdomstrænere kurser, for herigennem at dygtiggøre trænerne 
og højne træningskvaliteten. Og dermed udvikle endnu bedre fodboldspillere. 
Totalt set har vores børne og ungdomstrænere været på 13 kurser 

- 4 trænere har taget det lange B1 kursus, der tager 40 timer at gennemføre 



- 9 andre trænere har gennemført C-kurser af kortere varighed 
Dette er et område som der forsat vil være et stort fokus på i 2015. 
 
Inspirationstræninger 
I efteråret er der blevet gennemført en række inspirationstræninger. 
Dels hvor første senior en træningsaften besøgte en årgang og gennemførte en træning. Formålet var også 
at vores ungdomsspillere lærte nogel af vores førsteholdsspillere at kende og på denne måde mindske 
afstanden mellem seniorerne og ungdommen.Håbet er også at få ungdommen til at komme til senior 
kampene på hjemmebane og dermed skabe en større samhørighed, klubfølelse og stemning. 
Derudover har Marco fra 1. holdet på eget initiativ tilbudt og gennemført flere inspirationstræninger for en 
række årgange og Jan der træner U17 har gjort det samme for ungdomsholdene. 
 
Træninger med fokus på tekniske boldfærdigheder 
I slutningen af året har der indendørs været afholdt en række træninger med fokus på tekniske 
boldfærdigheder for U13 og op. Mindre grupper fra de forskellige årgange har på skift været inviteret til 
disse træninger.  
 
Status børne- og ungdomsafdelingen 
Børne- og ungdomsafdelingen havde i efteråret 27 tilmeldte hold fordelt på 16 årgange: 11 drenge og 5 
pige. Det vil sige, at vi har fået 2 nye pigeårgange – 2008 og 2005. 
På drengesiden har vi afgivet vores ynglinge til seniorene, men har desværre måtte ligge U16 og U17 
holdende sammen til et og her kæmper vi en hård kamp for holde sammen på dette. 
På den gode side har vi drengeårgange fra U6-U15.  
 
Hellas er i dag en middelstor breddeklub på ungdomssiden, hvor vi har skabt nogle gode rammer for, at alle 
vores dejlige drenge og piger kan trives og få spillet en masse fodbold. 
 
Jeg ser frem til et spændende 2015, med en masse aktiviteter: 
- Ny årgang 2010 skal startes op i april. 
- Struktureret talent træning for en udvalg gruppe af spillere fra U13-U17 
- Ugentlige specielle målmandstræninger vil forsættte 
- Fodboldskoler, Skattejagten for de små og fodboldskolen for de lidt ældre 
- Pigeraketten – prøvetræning for piger med DBU organisator 
- Ungdomstur til Holland i pinsen for U13-U15 
 
Jeg vil forsætte med at arbejde for at få flere trænere på kurser, så de bliver klædt på til at give vores 
fodboldspillere en endnu mere kvalificeret træning. Og vil arbejde på at give årgangene endnu flere og 
gode inspirationstræninger.  
 
Et andet fokus område i 2015 som jeg og ungdomsudvalget vil arbejde med er at tilbyde årgangene nogle 
redskaber og muligheder for at styrke sammenholdet endnu mere på den enkelte årgang.  
Eksempelvis gennem deltagelse i stævner med overnatning, grillarrangementer, fælles spisninger mm. 
 
Med venlig hilsen 
Martin Bang-Hansen 
Ungdomsformand 


