Sportslig målsætning Børnefodbold U5-U10

Ikast FC skal være teknisk dygtige og skal kunne have bolden
mere end modstanderen
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Vi vil have dygtige og engagerede trænere
Vi har ansatte trænerkonsulenter med ansvar på tværs af børnefodbolden
Vi har fokus på udvikling af børnenes teknik
Vi har fokus på motorisk træning af børnene
Vi opfordrer alle børn til at prøve, og giver lov til at fejle
Vi opfordrer alle børn til at drible og bruge deres teknik
Vi ønsker at børnefodbold spilles langs græsset
Vi opfordrer børnene til holde bolde i egne rækker
Vi husker at alle børn skal både spille i marken og stå på mål
Vi ønsker at lære børnene at fodbold er et holdspil med fokus på holdet

Ikast FC skal have et fodboldmæssigt læringsmiljø for alle, der til
enhver tid gør det muligt at blive dygtigere - uanset niveau.
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Vi vil have dygtige og engagerede trænere - og mange i hver afdeling
Vi opfordrer til stor opbakning til og af ekstra forældretrænere
Vi vil have 1-2 ungtrænere eller trænerspirer i hver afdeling
Vi ønsker at den samlede trænergruppe samarbejder om træningsplanlægning
Vi ønsker at vores trænere træner alle niveauer i afdelingen
Vi ønsker maksimalt 8-10 børn pr. træner
Vi har gode træningsfaciliteter med plads til alle
Vi fordeler spilletid ligeligt blandt alle børn
Vi fokuserer på udvikling frem på resultater på alle niveauer
Vi opfordrer til samtræning på tværs af årgange
Vi er bevidste om Relativ AldersEffekt (RAE)

Ikast FC skal have et socialt, rummeligt og sjovt miljø i alle
afdelinger
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Vi vil have trænere med bevidsthed om det sociale såvel som det sportslige
Vi har engagerede og samlende afdelingsledere med ansvar på tværs af niveauer
Vi har engagerede forældregrupper med fokus på sociale arrangementer
Vi har engagerede forældregrupper med positive tilråb på sidelinjen
Vi ønsker at skabe den gode klubfølelse med stolthed for klubben

Ikast FC – Fælles fremtid ….
Klubånd - Respekt - Fællesskab - Frivillighed

