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Synopsis:
Dokumentet beskriver Randers Freja Fodbolds kursus‐ og uddannelsespolitik for såvel spillere som trænere
og ledere i klubben.

Dokumentets målgruppe:
Bestyrelse, Sportsligt Udvalg, ledere og trænere i Randers Freja Fodbold, og i uddrag også medlemmer og
disses forældre, såfremt førstnævnte er mindreårige.
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Introduktion
Af såvel værdigrundlaget som af Randers Freja Fodbolds ledelsespolitikker fremgår det, at klubbens
trænere og ledere har både ret og pligt til at udbygge deres kompetencer ved at dygtiggøre og uddanne sig.
Dette dokument beskriver Freja Fodbolds kursus‐ og uddannelsespolitik for såvel spillere som trænere og
ledere.

Formål
Randers Freja Fodbold ser det som meget væsentligt at være med på det højest mulige plan via den højest
mulige ungdomslicens som gives af DBU.
Det er væsentligt at klubbens spillere, trænere og ledere udstyres med de bedst mulige kompetencer –
såvel formelle som uformelle.
Randers Freja Fodbolds kursus‐ og uddannelsespolitik har til formål at sikre det ovenfor nævnte.
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Politik
Med hensyn til kurser og uddannelse for trænere og ledere tilslutter Randers Freja Fodbold sig – ifølge
klubbens værdier som siger: ”Der tilbydes personlige udviklings‐ og uddannelsesmuligheder” ‐ det sjette af
DBUs bærende principper:
Vi vil kvalificere os på
 Antallet af deltagere på træner‐, leder‐, dommer‐ og spilleruddannelsen.
 Evnen til at fastholde såvel spillere som trænere, ledere og dommere.
 I hvilket omfang deltagerne oplever, at de lærer gennem deres involvering i fodbold – den livslange
uddannelse.
 Om kompetence opnået i fodbold kan bruges i det øvrige liv.
Randers Freja Fodbolds politik på området:
Randers Freja har en målsætning om hvert år at have en ungdomslicens på det højeste niveau.
Klubbens trænere for de forskellige hold skal have de nødvendige træneruddannelser.
Klubben stiller krav om, at alle trænere på de forskellige niveauer, der ikke er omfattet af DBUs licenskrav,
skal påbegynde og fuldføre en træneruddannelse i Randers Freja, som klubben betaler.
Der er tale om kurser og uddannelser som f.eks. DBUs træneruddannelser m.m.
Klubben sender gerne så mange trænere og ledere af sted på klubbens regning. Kursustilbuddene kan altid
ses på hhv. www.dbu.dk og på www.dbujylland.dk under uddannelse og træning.
Nedenstående tabel opsummerer træneruddannelserne og klubbens politik på uddannelsesområdet:
Kursus
C

Kursus godkendes af
Årgangsleder

Beskrivelse
Det tilstræbes, at alle trænere i børnefodbolden
gennemfører DBU’s C‐kursus.
Randers Freja Fodbold er via licenskrav forpligtet til at
udbyde C‐kursets 12 moduler over en løbende treårig
periode.

B1

Årgangsleder

Det tilstræbes, at alle trænere i ungdomsfodbolden
gennemfører eller har gennemført DBU’s B1‐kursus.

B2

Sportsligt Udvalg

Det tilstræbes, at alle breddecheftrænere i
ungdomsfodbolden og alle trænere, der er tilknyttet på
flerårige aftaler, gennemfører eller har gennemført DBU’s
B2‐kursus med afsluttende eksamen.

B‐eksamen

Sportsligt Udvalg

Se ovenfor.

M0
M1
M2
GKA
A

Årgangsleder
Årgangsleder
Sportsligt Udvalg
Sportsligt Udvalg
Bestyrelse

Målmandstrænerkursus, der svarer til C‐kursus.
Målmandstrænerkursus, der svarer til B1‐kursus.
Målmandstrænerkursus, der svarer til B2‐kursus.
Eksamen for M2.
Aftales særskilt i forbindelse med aftaleindgåelse.
Der stilles særlige krav for deltagelse.
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A‐eksamen
P

Bestyrelse
Bestyrelse

P‐eksamen

Bestyrelse

Aftales særskilt i forbindelse med aftaleindgåelse.
Der stilles særlige krav for deltagelse.

Se kursusoversigt i Bilag: Oversigt over træneruddannelserne
Randers Freja Fodbold betaler kursusafgiften, mens kursisten selv afholder særskilte opholds‐ og
transportudgifter.
Det ovenfor nævnte gælder udelukkende kurser og uddannelser udbudt af DBU, DIF eller andre forbund.
”Dyre” kurser og uddannelser, dvs. kurser og uddannelser over B2‐licens, skal aftales særskilt i forbindelse
med kontraktforhandlinger, da disse kun gives for trænere med kontrakt – der stilles f.eks. særlige krav til
holdansvar. Ved disse kurser og uddannelser vil klubben vurdere den enkeltes dygtighed og ambitioner i
forhold til de muligheder, som Randers Freja Fodbold kan tilbyde nu eller på sigt.
Med hensyn til dommeruddannelser og dommerkurser foretages der en konkret individuel vurdering af den
enkelte ansøger.
Med hensyn til lederuddannelser og lederkurser foretages der ligeledes en individuel konkret vurdering af
den enkelte ansøger.
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Bilag: Oversigt over træneruddannelserne
Kilde:
http://www.dbu.dk/uddannelse_og_traening/traeneruddannelse/traeneruddannelser/grafisk_oversigt_ov
er_traeneruddannelsen
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