SAMARBEJDSAFTALE - BILAG

Børnekonsulenter
Børnekonsulenterne skal være med til at optimere børnefodbolden i
samarbejdsklubberne, så vi får højnet kvaliteten af træningen med årgangene U6-U9 i
Østjylland.
Børnekonsulenterne tilbydes ca 20 samarbejdsklubber pr år, hvilket betyder, at man
minimum hver 3. år kan gøre brug af Børnekonsulenten i en længere periode.
Børnekonsulenten kan blandt andet hjælpe med
•
•
•
•

Opbygning af samarbejdsklubbens U6-U9 afdeling
Sparring med klubbens trænere
Inspirationstræning
Best practice

Ugentlige træningsprogrammer
Alle U5-U9 trænere i samarbejdsklubberne får hver uge et ugentligt træningsprogram
tilsendt med to fulde træningsprogrammer, som indeholder: Tegning af øvelse, forklaring af øvelsen, progression og regression af øvelsen samt en video, der viser den korrekte udførelse af øvelsen.

Talenttræning
På Topcenter (U10-U12) og Talentcenter (U13-U14) tilbyder AGF mulighed for, i
definerede og gennemsigtige rammer, at træne med ekstra med spillere med særlige
forudsætninger.
Spillerne fastholdes i moderklubberne. Sideløbende tilbydes de et ekstra ugentligt
træningspas med øget matching og udviklingsorienteret træning. Spillerne på
Talentcenteret tilbydes desuden også deltagelse i internationale stævner i udlandet.
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Inspirationstræning
Samarbejdsklubbernes trænere inviteres løbende til inspirationskurser for U10-U19.
a. Inspirationstræning for trænere/ledere i årgange U10-U12, afholdes på 		
Topcentrene, fire fredage pr år. Træningerne efterfølges med 45 minutters 		
teori/spørgsmål.
b. Inspirationstræning for trænere/ledere i årgangene U13-U19, afholdes på 		
Fredensvang, fire dage pr år. Træningerne efterfølges med 45 minutters 		
teori/spørgsmål.
c. Inspirationstræning for målmandstrænere i årgangene U10-U12,
afholdes fire fredage pr år.
d. Inspirationstræning for målmandstrænere i årgangene U13-U16
v/Superligatræner, Nikolaj Pold, afholdes på Fredensvang fire dage pr år.

Fysioterapi
AGF vil tilbyde samarbejdsklubberne adgang til Stadion Fysioterapi med praksis i
CERES Arena. Stadion Fysioterapi har mange års erfaringer med idrætsskader.
Vi kan tilbyde følgende:
•
10 % på prisen på behandlinger. Der er mulighed for, at klubbens trænere 		
løbende kan informeres om en spillers behandlingsforløb og skadens omfang
•
Relevante oplæg (hyppige skader i en specifik aldersgruppe, skadesforbyggende
træning, løbeteknik)

Superligaspillere
En gang om ugen fra marts til oktober kan samarbejdsklubberne få besøg af superligaspillere til træning, autografskrivning, FIFA turnering etc.
Aktuelle datoer meldes ud af AKS, måneden før.
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AGF kluboplevelse
Til alle Superligakampe på lørdag og søndage inviterer vi alle ungdomsmedlemmer
samt trænere, ledere og forældre/søskende fra to samarbejdsklubber.
Udover selve Superligakampen har invitationen følgende indhold:
•
•
•
•

Forkamp (U9)
Indløb med AGF (U10)
Pausekonkurrence (U11)
Autografskrivning med spillere fra Superligatruppen

Indløb
Til alle Superligakampe på hverdage giver vi to samarbejdsklubber mulighed for indløb
med AGF.

Samarbejdsklubbernes Dag
Samarbejdsklubbernes Dag er vores helt store event, hvor vi hylder alle vores
samarbejdsklubber. Tilbuddet går ud til alle klubberne i klubsamarbejdet, og er en
fantastisk mulighed for at få en fælles oplevelse på tværs af årgange og sammen med
de andre klubber, der er en del af fodboldfællesskabet.
Eventen er bundet op på en Superligakamp i CERES Park, hvor alle samarbejdsklubber
samles på en tribune og er med til at skabe en fantastisk stemning for deres idoler på
Superligaholdet

Prisuddeling
I forbindelse med Samarbejdsklubbernes Dag uddeler AGF hvert år prisen for den
bedste samarbejdsklub samt Frivilligprisen.
Årets samarbejdsklub er til den klub, der dyrker samarbejdet og arbejder for
århusiansk fodboldudvikling.
Formålet med Frivilligprisen er at øge fokus på det frivillige arbejde, der bliver gjort i
samarbejdsklubberne. Prisen gives til årets frivillig blandt AGF samarbejdsklubber.
Priserne afgøres af en priskomite bestående af Chef for AGF Klubsamarbejde,
Talentchefen, Adm. Direktør, en repræsentant fra den respektive sponsor samt
en repræsentant fra Advisory Board.
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