
Fodbold som frirum

IF Lysengs målrettede 

mangel på målrettethed



MORTEN BRUUN CV

• Ti år som ungdomstræner i IF Lysengs 
fodboldafdeling fra 2006 og frem efter.

• Har trænet aldersgrupper fra U10-U19.

• Har trænet både piger og drenge.

• ”Målrettet mangel på målrettethed” foregik fra 
sommer 2011 til sommer 2014 i U17 og U19.



IF LYSENG

• Forstadsklub i Aarhus.

• MANGE børn. Der er typisk 60-80 drenge i 
hver årgang, som starter på U6.

• Vi har gode faciliteter. En kunstgræsbane og 
fire græsbaner med dertil hørende arealer. 
Men vi er også cirka 1.000 medlemmer.



Hvorfor mister vi de store teenagere?

• Vi har for stor fokus på produktet. Vi vil så 
gerne have, at de bliver så dygtige.

• Vi forstår ikke deres prioritering af fodbold.

• Vi er for dårlige til at indrette fodbolden efter 
de unges hverdag.

• Vi fejler på at skabe den rigtige kultur.



DEN STORE TEENAGER

• Han vil have det sjovt til træning.

• Han vil ikke stilles til regnskab. Det gør de i skolen og på arbejde. Han vil ikke 
bebrejdes.

• Han vil ikke forsage noget for fodboldens skyld. Han vil til fester. Han vil tjene 
penge. Han vil have en kæreste.

• Han vil ikke sidde på bænken.

• Han vil have gode rammer omkring træning og kamp.

• Han vil ses og værdsættes.

• Han vil have en personlig kontakt med træneren. Han kan godt lide, når træneren 
kender hans navn og position.



ER HAN FORKÆLET?

JA.
SKAL VI KOMME HAM I MØDE?

JA.



HVORDAN KOMMER VI HAM I MØDE?

• Med målrettet mangel på målrettethed.

• Vi kan kalde det en kultur. Vi kan kalde det et MIND-SET.

• Vi skal skabe en lethed (ikke en ligegyldighed) ud fra en 
betragtning om, at det, vi beskæftiger os med, er 
spændende. Men det er ikke vigtigt. 

• Vi har at gøre med de store transformations-år, altså de år, 
hvor drenge (10-15 år) går fra helst at ville spille fodbold 
hver eneste dag til at blive drenge/unge mænd (15-19 år) 
med mange andre ting i deres liv, som er vigtigere. 



TRÆNING

• Alle trænede samtidigt. Man kan følges ad til og fra træning. Man kan klæde om 
sammen. 

• Det gav ingen trænings-privilegier at være på hold 1. Det vil sige, at alle var lige 
værdige. Ikke lige gode, men lige værdige.

• Man behøvede ikke at melde afbud. Men det blev da værdsat.

• Vi STARTEDE samtidigt ved at alle mødtes i en rundkreds.

• Vi SPILLEDE meget. Vi trænede aldrig dødbolde. Fodboldspillere vil så gerne spille 
fodbold. Jamen, så lad dem da spille…

• Omkring opdelingen af spillere til træning er der bare ingen facitlister. Det 
handler i alt væsentligt om finger-spids-fornemmelse. Det er VIGTIGT, men det 
kan ikke sættes på en formel.



KAMPE

• Vi holdt ingen taktikmøder. Taktikmøder er unødvendige. Lange taktikmøder er 
udtryk for dårlig træning. Det er bare trænerens ansvarsfraskrivelse. 

• Vi mødtes så sent som muligt. Tre kvarter før kampstart på hjemmebane og ca. 
en halv time før kampstart på udebane. Vi signalerede, at det ikke var vigtigt. Vi 
skulle bare mødes og spille kamp. Vi kom ALTID senere end de andre.

•
• Vi spillede på hverdage, helst på de dage, hvor vi havde træning. Fordi de dage jo 

i forvejen var afsat til fodbold. Jamen, så kommer vi jo til at mangle en træning, 
gør vi ikke? Jo. Men store drenge skal alverdens ting i weekenderne, ikke mindst 
arbejde, så derfor.

• Vi benyttede syv-og-tres-et halvt-minuts-reglen og delte spilletiden ligeligt 
imellem os ud fra en matematisk formel. Det blev et vilkår. Og det forebygger 
alverdens forældre-konflikter..

• Vi indkaldte til kampe på SMS. Den personlige kontakt. Først-til-mølle.



VAR DER SLANGER I PARADIS?

• Ambitiøse forældre. Dem henviste vi til AGF.

• Ambitiøse bestyrelsesmedlemmer. Lad være med at efterkomme ønsket om at 
træne mere end to gange om ugen. Og man skal i hvert fald SLET IKKE udbyde tre 
ugentlige træninger for at sikre, at alle kommer to gange.

• Snyltere/strejfere. Dem, der ikke betalte kontingent. Dem jagtede vi 
kompromisløst. Ikke noget differentieret kontingent. Prisen var 800 kroner for et 
halvt år. Så bestemte man selv, om man ville betale 15 kroner pr. gang eller 100.

• Beslutningen om at kun de bedste ”får lov” til at spille på bane 1 i IF Lyseng. Bane 
1 er OGSÅ magi for spillerne på hold 4. 

• Kunstgræsbanernes forbandelse. Kunstgræs giver jo mulighed for at træne hele 
året rundt, og det er ikke sikkert, at det er en fordel. Det er godt med andre 
interesser. Sæt som minimum træningsmængden ned. Gør plads til håndbold og 
andre idrætsgrene.



Hvor var det 
godt, du kom! 


