
 

 

 



Storvorde Sejlflod Boldklub afholder  
i weekenden 20. – 22. maj 2016   

 

for børn født i 2008, 2009, 2010 og 2011.   
  

SSBs Minifodboldskole er fodbold og leg for de 5 - 8 årige, sammen med enten mor/far 

eller en anden voksen som deltagere. Aktiviteterne finder sted på SSBs anlæg på 

Tofthøjvej 45, 9280 Storvorde.  

  

Fredag kl. 16:30-18.30.  

Lørdag og søndag kl. 10:00-15:00.  
   
Det koster kr. 500,- plus gebyr at være med, og ud over 3 sjove og spændende dage med 

fodbold og leg får deltagerne:  

   

 ▪ et Hummel sæt med Minifodboldskole logo, incl. spillernavn på ryg.     

 ▪ et Minifodboldskole diplom      

 ▪ en personlig drikkeflaske (+ en til ledsager)     

 ▪ en fodbold str. 3   
 
 

 ▪ frugt og juice, lørdag & søndag.  
 
  

 ▪ mange nye fodboldvenner    

  

  

  

 
 
Når fredagens program slutter kl.18.30 vil der være mulighed for fælles spisning i SSB 
klubhus, pris for dette, samt tilmelding vil blive oplyst pr. mail.    
Lørdag & søndag vil det kun være muligt at købe drikkevarer, så medbring derfor madpakke til  

frokost. (Køleskab og mikroovn vil være til rådighed)   

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Med udgangspunkt i DBU’s Holdninger & Handlinger, er Minifodboldskolens motto:  

  

 
Det skal være sjovt for alle at deltage på Minifodboldskolen, men også lærerigt.  

Deltagerne bliver inddelt i grupper af 10 - 12 spillere, - de vil blive inddelt efter alderstrin, 

og ikke efter køn, dog kan ønsker om at komme i en bestemt gruppe efterkommes hvis 

det er muligt.   

   

   

For at opfylde kravene i Minifodboldskolens motto har vi fundet det nødvendigt at 

inddrage deltagernes forældre. En absolut forudsætning for, at et barn kan deltage på 

Minifodboldskolen, er at barnet under hele forløbet har følgeskab af en aktiv voksen 

(minimum 16 år). Man kan således sige, at forældrene i perioder er en slags ekstra 

hjælpetrænere for gruppen.   

   

Forældrene er med på Minifodboldskolen, fordi:   

▪ Børn i alderen 5-8 år kræver en vis tryghed og sikkerhed for at kunne udfolde sig 

optimalt.   

▪ Børnenes udbytte af undervisningen på Minifodboldskolen optimeres ved, at de hver især 

medbringer deres egen ’hjælpetræner’.   

▪ SSB ønsker, at forældrene efterfølgende skal stille krav til både indhold og alsidighed 

over for klubtrænerne til denne målgruppe således, at Minifodboldskolens 

undervisningsprincipper og metoder får en afsmittende virkning.   

▪ SSB forventer, at trænerne efterfølgende stiller ’krav’ til forældrene om at deltage aktivt i 

deres barns/børns træning - eksempelvis i stationstræning.   

   

Deltagernes forældre skal under hele Minifodboldskoleforløbet fungere som ekstra 

’hjælpetrænere’ Forældrenes roller vil generelt være, at han/hun i en meget stor del af 

legene og træningsøvelserne er med som makker til sit eget barn eller som:  ▪ 

’Målstolpe’   

▪ ’Pointtæller’   

▪ ’Målmand’   

▪ ’Modstander’  ▪ 
’Forhindring’ m.m.   

   

Derudover vil forældrene blive inddraget som:   

▪ Fotografer   

▪ Saftevands-bryggere   

▪ Frugt uddelere   

▪ Postbestyrere   

▪ Stationstrænings-bestyrere m.m.   

   

      
    
    



Flere og flere forældre støtter deres børn i den daglige træning i fodboldklubben. Som 

oftest bliver træningen af de yngste spillere overværet af rigtig mange forældre, der står 

på linjen og ser på. Da forældrene til spillerne udgør en ofte meget stor trænerressource, 

er det klubbens ønske at gøre endnu mere brug af denne. Med relativt få hjælpemidler 

kan en forælder stå for træningen af en gruppe børn. Specielt ved stationstræning – en  

metode som DBU anbefaler til træning af børn – kan der være et behov for hjælp til at 

sætte en aktivitet i gang ved en station.     

  

Det er derfor SSBs håb, at mange forældre i første omgang vil benytte lejligheden til at  

’suge’ en masse viden omkring øvelser og læringsmetoder til sig i løbet af weekenden. 

Dernæst at forældrene vil tage mere aktivt del i barnets daglige træning i klubben, til 

gavn for både spillere, forældre, trænere og klubben.   

   

  

  

Billetsalg og vilkår:   

Billetterne sælges via http://www.billetnet.dk/, og salget starter den 1. marts, og 

slutter den 17. april. Billetterne sælges efter "først-til-mølle-princippet".    

BEMÆRK der er KUN 48 pladser på årets Minifodboldskole.   

   

Efter billetsalget er sluttet, vil deltagerne via mail blive indbudt til tøjprøve aften, hvor der 

vil være mulighed for at finde den korrekte størrelse. Dette vil finde sted i SSBs lokaler på 

Tofthøjvej 45, 9280 Storvorde. Samtidig vil der også være tilmelding og betaling til 

fællesspisning fredag d. 20. maj.   

   

   
Refundering af billet   

Det er ikke muligt, at få billetten refunderet, hvis deltageren bliver forhindret i at deltage.   
Billetten refunderes kun ved aflysning af Minifodboldskole.  Ændringer i programmet og delvis gennemførelse af 
aktivteten som følge af vejret m.v. anses ikke som aflysning.   
Ændring af billetoplysninger   

Hvis du ønsker at ændre billetoplysninger, fordi du eksempelvis har overtaget billetten fra en anden eller vil 
ændre adresse, tlf.nr. eller mailadresse, skal du sende en mail med oplysninger til minifodboldskole@ssb-
storvorde.dk  
Aflysning af Minifodboldskole   
Storvorde Sejlflod Boldklub forbeholder sig ret til aflysning ved for få tilmeldinger, skulle aflysning forekomme vil 
SSB informere via mail, og billetprisen, minus gebyr vil blive refunderet.   

   
  

  

Har du spørgsmål, kan skoleleder kontaktes via nedenstående mail   
   

minifodboldskole@ssb-storvorde.dk   

   

Med venlig hilsen   
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