
Fastholdelse af 
ungdomsspillere over 16 år



Dagsorden

• Baggrund

• Briefing om ungemødet – hvad ønsker de unge?

• Klubbernes og trænernes input?
• Ønsker og udfordringer

• Inspiration udefra

• Hvad gør I? hvad gør ”Vi”?



”U19 softball”

Vi kan gøre det bedre!

I ÅR VAR DER PLANLAGT 
TO KAMPDAGE FOR U19



Briefing om ungemødet



SKAL VI HAVE FLERE 
KAMPE  TIL NÆSTE 

ÅR?

3 HOLD

80 - 100 SPILLERE

HVEM SKAL SPILLE 
MED? 

HVORDAN SKAL DE 
VÆRE? 

HVORDAN SKAL VI 
SPILLE?



HVAD ER DET VIGTIGSTE FOR JER?

HVAD KUNNE I TÆNKE JER?



• Træning og have det sjovt

• Afveksling fra seniorbold

• Ekstra træning , sjovere og mere rolige 
kampe

• Kampe jævnt fordelt over året

• Behøver konkurrencen også

• Også for at spille gode kampe

• Også blandede hold

• Vil gerne spille med mit klubhold

• Bare gerne flere kampe

Input fra Bordet Rundt



Dine ideer til ”Den Bedste Sæson Nogesinde”

• U19 med i damerækken (uden at 
det bliver for meget)

• Små stævner med 5-innings 
kampe – 4-5 gange om året

• Tidsbegrænsning 

• Five run rule

• Flere stævner ud over året

• Blandede hold med et stævne i 
udlandet 

• Kampe i udlandet

• Invitere hold fra udlandet (ala 
Vikings Cup)

• Nogle mener de selv kan dømme 
– andre mener det ikke 
(konklusionen var, at hvis det var 
det, der skulle til, så var det det)

• Evt. Dommerkursus i vinter i 
Odense inklusiv hygge.



Input fra klubber og trænere – fra 16/12

• Stars
• Synes alderspredningen i U19 er

for stor og ønsker at DK går til de
internationale aldersgrupper 
(15,18,23)

• Ønsker opdeling i drenge og piger

• Ønsker U23 række

• Generelt fra de restende klubber
• Bekymring over hvorvidt der er

nok til en opdeling af kønnene

• Generel tilfredshed med blandede
hold

• At det bliver for meget med en
U23 række



Input fra klubber og trænere – fra 16/12

• Baseret på de unges ønsker kom følgende frem:
• Overvej stævne med overnatning

• En af de fire dage kunne være kønsopdelt, men generelt et ønske om 
at spille med eget hold

• En stævne dag kunne forsøgsvis være med Fastball 45 regler



Juniorudvalget

• Kommer med et oplæg til yderligere diskussion på 
Nytårskuren den 16. januar (husk at melde jer til 
https://www.fritilmeld.dk/dsofnytaarskur2021 )

• Klubberne kan trække deres tilmelding tilbage, hvis man ikke
synes, man kan deltage under den turnering, der bliver 
besluttet.

• Desværre nåede vi kun lige at berøre fastholdelse af unge, så 
der indkaldes til et nyt temamøde i januar/februar 

https://www.fritilmeld.dk/dsofnytaarskur2021


Viden udefra
Den gode forening byder blandt andet ind med følgende:

Oplevelsen af at mestre intensive oplevelser ude af komfortzonen
Mødet med engagerede og nysgerrige voksne
Oplevelsen af at tage ansvar for andre
Læren om, hvad demokrati er



Top 3

• Det skal være sjovt

• Jeg skal opleve at udvikle mig

• Trænerne skal være dygtige – og når de unge 
starter på en ungdomsuddannelse, er det 
vigtigt for dem, at træneren kan tale om 
andet end selve aktiviteten.
Husk at spørge ”Hvordan har du det?”



De fire glæder

• Glæden ved selve sporten 
– når de unge bliver udfordret og stimuleret til at fordybe 
sig helt ned i de enkelte detaljer og blive opslugt af dem. 
Udfordret med variation!

• Glæden ved egne evner 
– når de unge mærker, at de kan noget, de bliver bedre 
og føler sig kompetente. Udvikler sig positivt.

• Glæden ved det sociale 
– når de unge oplever, at de befinder sig i en verden, hvor 
de hører til, og hvor de fungerer sammen med andre, 
både jævnaldrene og voksne. Træder ind i et fællesskab.

• Glæden ved de ydre goder 
– når de unge også nyder godt af, at sportshverdagen 
giver dem en masse andet – rejser, ture, fester, smart 
træningstøj med navn på eller måske en rosende omtale 
på foreningens hjemmeside. Får noget mærkbart ekstra.



Links til information

• https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/foreningens-
medlemmer/faa-flere-medlemmer/unge

• https://www.dbu.dk/nyheder/2017/september/bevaeg-dig-for-livet-teenagere-bliver-i-
klubberne

• https://www.dbusjaelland.dk/nyheder/2020/oktober/efterskole-behoever-ikke-at-betyde-
fodboldstop/?fbclid=IwAR3PvItlbBSB-x_eOBP4CDcjhcnHCE8grgkQQnwBKIw5odaVfC1innCGoSs

• https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/anbefalinger-til-
idraetsudvikling/idraetstilbud-til-unge

• https://jyllands-posten.dk/indland/ECE9696018/dgi-har-svaert-ved-at-holde-paa-de-unge-i-
foreningerne/

• https://www.idan.dk/vidensbank/downloads/teenageres-idraetsvaner/d2a10ae4-a79c-4020-
9677-a8d500bfb5fd

• https://www.idan.dk/vidensbank/downloads/ungdom-og-foreningsliv/7de04c3c-83c5-4f64-
ae48-99a800fcb431

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/foreningens-medlemmer/faa-flere-medlemmer/unge
https://www.dbu.dk/nyheder/2017/september/bevaeg-dig-for-livet-teenagere-bliver-i-klubberne
https://www.dbusjaelland.dk/nyheder/2020/oktober/efterskole-behoever-ikke-at-betyde-fodboldstop/?fbclid=IwAR3PvItlbBSB-x_eOBP4CDcjhcnHCE8grgkQQnwBKIw5odaVfC1innCGoSs
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/anbefalinger-til-idraetsudvikling/idraetstilbud-til-unge
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE9696018/dgi-har-svaert-ved-at-holde-paa-de-unge-i-foreningerne/
https://www.idan.dk/vidensbank/downloads/teenageres-idraetsvaner/d2a10ae4-a79c-4020-9677-a8d500bfb5fd
https://www.idan.dk/vidensbank/downloads/ungdom-og-foreningsliv/7de04c3c-83c5-4f64-ae48-99a800fcb431

