
 

 

STUDIETUR – Danmarks bedste ungdomsmiljø 
Deltagere: Trænere, ledere og ressourcepersoner fra IF Lyseng Fodbold 
 

Formål:  

• At lære af andre større fodboldklubbers erfaringer med at organisere børne- og ungdomsarbejdet 

med blik for både talentudvikling og for lokalsamfundets behov og muligheder. 

• At skabe personlige netværk og inspiration blandt ledere og trænere i IF Lyseng Fodbold. 

• At få ideer og input til den vision, strategi og organisering, vi skal arbejde med i IF Lyseng for at 

blive en endnu stærkere faktor i vores lokalområde. 

 

Turen er et led i projektet ’Danmarks bedste ungdomsmiljø’. Læs mere: 

http://www.lyseng.dk/nyheder/klubnyheder/if-lyseng-fodbold-vil-skabe-landets-bedste-ungdomsmiljoe/  

 

Tilmelding: 

Deltagelse er gratis. Vi ser meget gerne, at du deltager i hele turens program (med 

bus/overnatning/forplejning). Er du forhindret i dette, så giv besked ved tilmelding. Har dit hold en kamp i 

weekenden, så få den flyttet til søndag den 7. april. 

 

Vi bruger busturen til at arbejde lidt, så vi ser helst, at alle er med på busturen. 

 

Tilmelding til henrik.brandt@idkon.dk senest den 10. marts (tlf. 29210972). Skriv hvilken årgang/hold/rolle 

i klubben, du repræsenterer. Skriv evt. også din alder.  

 

Indkvartering:  

Generator Hostel, Adelgade midt i København. Et muntert sted med bar og livlige omgivelser. 

Enkeltværelser til de ’gamle’ og fine firesengsværelser med toiletter/bad til resten. Medbring selv 

håndklæde. Sengelinned får vi udleveret. 

 

Program for turen: 
 

Fredag den 5. april 

16.45: Afgang fra P-pladsen ved Lyseng Idrætscenter med bus/MolsLinien 

 

20.30-22.30: BK Skjold 

Besøg hos en af Danmarks allerstørste fodboldklubber, Boldklubben Skjold på Østerbro i København. 

Klubben har 2102 medlemmer (2017) og er kendt for at være en rummelig klub for alle aldersgrupper med 

en utraditionel bestyrelse og organisering og masser af partnerskaber med fonde, kommuner og lokalområde. 

Klubben har en meget spændende måde at inddrage medlemmerne på og er i det hele taget meget bevidst 

om, hvordan den arbejder. Klubben har to fastansatte administrative medarbejdere samt en fuldtidslønnet 

formand, Jan Sørensen, som er vores vært for besøget.  

 

Lørdag den 6. april 

07.15: Morgenturistløbetur til Kastellet og Langelinie. Næsten frivillig 

 

08.00-08.45: Morgenmad 

 

09.00: Afgang med bus fra hotellet 
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09.30-12.00: Brøndby IF (inkl. frokost) 

Med 1929 medlemmer (2017) er Brøndbyernes IF en af Danmarks største fodboldklubber, og det er også en 

af de mest berømte med masser mesterskaber og fans, et meget systematisk talentarbejde hos både drenge og 

piger, og samtidig også klare retningslinjer for, hvordan man fungerer som lokalområdets klub, og hvordan 

man integrerer frivillige og skaber sammenhold og sammenhæng i alt, hvad man forestager sig. Klubben har 

en klar politik for den kvalitet, medlemmerne kan forvente, og for opdeling mellem den professionelle 

afdeling (eliteakademiet starter fra drenge U13) og amatørafdelingen. Faciliteterne og omgivelserne med 

klubhus, stadion, privat gymnasium, efterskole osv. er ligeledes spændende. Forældreforeningen i Brøndby 

IF spiller en væsentlig rolle for frivillighed og for klubbens store sociale rummelighed på den københavnske 

vestegn. Vores vært for besøget er klubbens formand Christian Barret. 

 

12.00: 

Afgang med bus 

 

12.30-13.45: Fremad Valby 

Fremad Valby (1389 medlemmer i 2017) er især kendt for spændende faciliteter med et moderne klubhus 

(Bevægelseshuset) med bl.a. særlige omklædningsfaciliteter for pigerne, den indendørs træningshal Hafnia 

Hallen, og klubbens evne til at integrere børn og unge af alle nationaliteter i tæt samarbejde med 

boligforeninger og skoler/institutioner. Fremad Valby samarbejder desuden med Københavns 

Idrætsefterskole. Vi hører nærmere om klubbens formål og organisering med blandt andet en 

ungdomskoordinator på fuld tid og mange tiltag for at skabe en ’vi-kultur’ blandt de frivillige. Vært for 

opholdet er tidligere formand Lars Kruse, som til daglig er integrationskonsulent i DIF.  

 

14.00-15.00: 1. Lyseng Championship, Walking football 

Hvem vinder det første klubmesterskab nogensinde i walking football i IF Lyseng Fodbold? Husk sportssko 

og sportstøj til denne drabelige dyst på 2 minibaner, hvor der bliver spilletid til alle (uanset om de vil eller 

ej). Mulighed for omklædning og bad i Hafnia Hallen. 

 

15.30: Afgang med bus, sandwich og sodavand to go. 

 

17.30-20.00: Besøg hos Svendborg Gymnastikforening/SG Huset (inkl. aftensmad) 

Svendborg GF (SG) er en af Danmarks største idrætsforeninger med 3003 medlemmer (2017). Foreningen 

arbejder meget bevidst med at være attraktiv for teenagere og unge og med at involvere dem som frivillige 

og instruktører, men har tilbud til alle aldersgrupper i gymnastik, fitness, atletik m.v. Klubbens 

administration har fem ansatte, bl.a.en udviklingschef på fuld tid, og SG er stærkt involveret i driften af den 

topmoderne idrætsfacilitet, SG Huset. På det seneste har klubben haft stigende samarbejde med 

fodboldklubben Svendborg fB (525 medlemmer i 2017). SfB har kun mandlige spillere, men samarbejder 

siden 2015 tæt med Fortuna Svendborg, som er en ren pigeklub stiftet i 2011. SfB var millimeter fra at rykke 

op i superligaen i 1997, men har siden haft en sportslig og økonomisk nedtur, som først nu er ved at vende. 

Gymnastikforeningen og fodboldklubben samarbejder netop nu om at udvikle fremtidens fælles facilitet og 

mødested. Vært for besøget er udviklingschef Jacob Kramer fra SG. 

 

22.00: Hjemkomst til Lyseng Idrætscenter 

 

 

 


