
 
Nyt fra ungdommen                                                        Juli 2015 
 
Så er sommerferien i fuld gang, fodboldskolen vel overstået og græsbanerne 
er lukket indtil uge 32. 
Banefordeling og træningstider for efteråret arbejder banegruppen i øjeblikket 

på og den gamle kunstbane er ved at få ny belægning, så den kan stå klar til 

efterårssæsonen. 
 
 
Foråret er gået rigtig godt sportsligt og vores U13, U17 og U19 er i efteråret 
indplaceret i elite øst 2. Tillykke og held og lykke. 
 
 
Vi har desuden ansat flere nye trænere, bl.a Claus Oemig til vores U19D. 
Claus er velkendt i Fremad Amager, har A-licens og en masse erfaring, som vi 
håber bliver til god gavn i elite øst rækken. 
 
 
Vi arbejder stadig på at optimere det sportslige opsæt i ungdommen. 
Vi ansatte i vinter Jacques Pignot, som sportslig koordinator og talenttræner på 
U10-12 og vi har nu også fået en sportslig koordinator på U13-15, nemlig Kenneth Machon, som selv er 
tidligere 1. holdspiller og træner i ungdommen igennem mange år. 
Desuden arbejder vi i øjeblikket på at lave en aftale omkring en overordnet sportslig ansvarlig for U13-19. 
Med de tiltag håber vi at kunne få implementeret ”den blå tråd” og dermed kunne udvikle spillere til 1. holdet 
på sigt. 
 
 
Vores nye tiltag med en fritidsklub/akademi er kommet godt i gang. 
Der bliver hygget med spil og leg før træningspasset hver eftermiddag og det giver et rigtig godt 
kammeratskab på tværs af holdene og en styrkelse af de tekniske færdigheder for den enkelte spiller. 
Vi har 25 tilmeldte børn i alderen 9-12 år, men der er plads til mange flere. Mere info på hjemmesiden under 
”Frivillig”. 
 

 



 
 
 
 
 
 
Vi har i foråret oprettet nogle arbejdsgrupper, som skal hjælpe med at vi får et godt klubliv samt at vi bliver 
bedre til at ”brande” os selv i forhold til at skaffe god reklame og forhåbentlig sponsorer. 
Til efteråret vil både fest- og mediegruppe arrangere et event, som giver jer mulighed for at skaffe penge til 
holdene og samtidig støtte et godt formål. 
Mere om det efter sommerferien. 
 
 
 
 
Målmandstræningen for U10-19 starter op igen mandag d. 10/8. 
Inddelingen bliver ikke i aldersgrupper, men i forhold til hvordan målmændene passer sammen 2 og 2 og 
stadig i 3 grupper á 1 times varighed mellem kl. 16.30-19.30. Leon vil melde det ud før opstarten. 
Det er vigtigt, at vi husker at fokusere på udviklingen af vores spillere, så jeg håber, at i som trænere vil 
sørge for at få sendt jeres målmænd til træningen om mandagen. 
 

 
 
 



Talenttræningen for U10-12 starter op igen i august og første træning er fredag d. 14/8 kl. 16.30-18. 
Det er Jacques Pignot, som står for den. Derudover vil han stå for sparring med trænerne på U10-12. 
 

 
 
 
 
 
 
Mikkel Schneider, som er fysioterapeut, står for skadesbehandlingen for U15-19. Han er til rådighed 
mandage og torsdage kl. 17-19 i pavillonen, husk at der skal bestilles tid via sms. 
 
 
 
Kampprogrammer for efterårssæsonen ligger på vores egen hjemmeside under jeres årgang og hold, så 
sørg for at informere spillere og forældre, så alle ved, hvornår man skal spille. 
Holdkort skal laves elektronisk fra U11 og trænere og ledere på årgangene skal have adgang til "kampklar". 
Det er derfor vigtigt, at i besøger Kim på kontoret hurtigst muligt, så i kan blive oprettet i DBUs system. Der 
er bøder for ikke at udfylde holdkort. 
 
 
 
I weekenden 26.-27. september afholder vi DBUs skattejagt for børn født i 2008-2010. Det er de mindstes 
svar på fodboldskolen og jeg håber, at i vil opfordre jeres spillere, men også gerne naboens børn til at 
deltage. Se tidligere infomail eller mere på www.dbu.dk/skattejagt. 
 
 
Jeg er så småt i gang med at planlægge vinterens DBU trænerkurser, som vi afholder internt og som er 
gratis for vores trænere. Kurserne ”Teenagetræning” og ”Børnefodboldens basis” er på min liste, men ønsker 
fra jer modtages også gerne. 
 
 

http://www.dbu.dk/skattejagt


Husk at det er muligt for holdene selv at lægge stof på hjemmesiden og rette navne på f.eks trænere o.a. 
Der vil blive holdt en introaften i efteråret. 
Kontakt Leon fra bestyrelsen på Leon@fremad-amager.dk, så kan i allerede nu få adgang til siden. 
 
 
 
Husk også at bruge "træner/ledermappen" (på hjemmesiden under ”Frivillig”), så vi får en god foreningskultur 
og hjælper hinanden med at få en velfungerende klub til alles bedste. 
 
 
 
Vi er godt på vej til at få flere frivillige til de overordnede og spændende opgaver, der er i en forening som 
Fremad Amager, men der er helt sikkert en forælder ude på netop jeres årgang, der også har noget at byde 
ind med. 
Det er lykkedes at få lavet nogle tiltag, som jeg kan se virker og det bliver spændende at følge fremover. 
Det er desværre ikke lykkedes at besætte børnefomandsposten og vi har heller ikke noget fungerende 
forældreudvalg og dermed en forældrerepræsentant i bestyrelsen, så børn og ungdom er desværre 
underrepræsenteret på ledelsesplan. 
Derfor er det meget vigtigt, at vi får gang i de nye arbejdsgrupper, så opgaverne ikke ligger på for få skuldre, 
men at vi i stedet løfter i flok og så de tilbud vi kan give vores medlemmer og frivillige hele tiden udvikles. 
 
 
 
 
Kort før sommerferien fik vi holdt en fantastisk sommerfest for U10-19 med kaffe og kage, mini-
fodboldturnering, pokaloverrækkelse og spisning med over 160 tilmeldte børn og voksne. 
Super eftermiddag og aften og en stor tak for indsatsen til festgruppen 
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