
VEN-/VENINDEDAG
MED FODBOLDTIVOLI



FORMÅL
At alle klubbernes børnemedlemmer får en rigtig god og hyggelig dag med deres bedste 
venner i fodboldklubben, selvom de ikke alle spiller fodbold. 

Måske finder vennerne og veninderne ud af, at fællesskabet og kammeratskabet i klub-
ben er så fantastisk, at de også vil være en del af det.

MÅLGRUPPE 
Børnespillere i alderen 5 til 12 år og deres venner. 

Aktiviteterne kan tilpasses, hvis klubben ønsker at nå en lidt ældre målgruppe.

BESKRIVELSE
I skal lave en hyggelig dag i fodboldklubben, hvor jeres nuværende medlemmer inviterer 
en god ven eller veninde med til ”træning/hyggedag” – det kan enten være én, der aldrig 
har gået til fodbold, eller én der er stoppet med det. 

Tanken er selvfølgelig, at få flere piger og drenge til at spille fodbold, men også at jeres 
nuværende medlemmer kan få lov til at vise, hvor godt de har det, når de er til fodbold.

Aktiviteterne på ven-/venindedagen er tænkt som ”fodboldtivoli” bestående af en række 
”boder” med sjove boldøvelser og et hyggeligt og sjovt konkurrenceelement, hvor alle 
vinder.

Klubben kan lave ”fodboldtivolidagen” som en social aktivitet for alle børnene i klubben 
på én gang, eller det kan være en aktivitet, der afholdes på en træningsaften for det en-
kelte hold. Det kan også være en aktivitet kun for de små årgange (fx U6/U7). Det er helt 
op til klubben selv, hvordan I vil lave en hyggelig dag med sjove boldøvelser, der er lidt 
”tivoli-agtige”.

Ven-/venindedagen kan måske bidrage til at klubben får engageret nogle nye forældre, 
bedsteforældre eller fx nogle ungdoms- eller seniorspillere som frivillige i klubben. Det 
kræver ikke de store fodbolderfaringer at være stationsleder ved de enkelte øvelser. To 
forældre kan eventuelt hjælpe hinanden på hver station. 

Øvelserne er meget simple og fuldt beskrevet, så vi er sikre på, at I her har en god mu-
lighed for at rekruttere forældre og frivllige til at hjælpe til – både på dagen men måske 
også fremover omkring deres barns hold eller i klubben. På dagen finder jeres hjælpere 
helt sikkert ud af, hvor livsbekræftende og fantastisk det er at give sine børn og deres 
venner en rigtig god oplevelse.



HVORDAN
Jeres spillere skal have en invitation med hjem fra træning som hun/han personligt kan 
give til en god ven, de gerne vil have med ned i fodboldklubben.

Vi har udarbejdet en digital invitation, som klubben kan udfylde med praktiske informa-
tioner, printe og give spillerne med hjem. Det eneste, der så mangler på invitationen er 
navnet på vennen/veninden, der skal inviteres, og spillerens eget navn som afsender. Det 
kan spilleren selv skrive på og overrække invitationen personligt.

Som nævnt tidligere kan aktiviteten afholdes på forskellige måder. Det kan være en dag, 
hvor alle børn i klubben møder op, eller det kan afholdes i forbindelse med en almindelig 
træning på et enkelt hold. Det kan også afholdes som en dag kun for piger eller en dag 
kun for drenge på tværs af årgange. Hvad der passer bedst hos jer, ved I bedst.

HOLD STYR PÅ DE NYE POTENTIELLE SPILLERE
Klubben bør have nogle skemaer klar, som alle deltagerne udfylder på dagen: Navn, fød-
selsdag, familiens mailadresse og telefonnummer. Så kan I efterfølgende tage kontakt og 
sige ”tak for at du kom, vi glæder os til at se dig igen til træning”.

I de vedlagte digitale materialer er der en flyer, som hver træner kan printe og udfylde 
og give til vennerne og veninderne på dagen med kontaktoplysninger og træningstider. 
Så ved de nye ansigter, hvornår de kan komme til træning, og hvem de eventuelt kan 
kontakte med spørgsmål.

LÅN DBU JYLLANDS MASKOT
Som et sjovt indslag på dagen kan klubben låne DBU Jylland-maskotten Dubbi som un-
derholdning for de yngste.

Bemærk: Lån af Dubbi-dragten kan ikke garanteres, da der er et begrænset antal dragter 
i Jylland. Klubben skal selv sørge for en person, der skal bære dragten. 

Kontakt det regionale DBU Jylland-kontor for at låne dragten. Find 
kontaktoplysninger på dbujylland.dk.  

En af øvelserne i materialet hedder ”Scor på Dubbi”, men den kan 
naturligvis sagtens gennemføres med en anden løsning - f.eks. en 
forælder, bedsteforælder, træner, førsteholdsmålsmanden fra 
kvinde- eller herreseniorholdet, eller hvad I finder på.



ORGANISERING
I materialet er der beskrevet 10 øvelser til fodboldtivoliboder. Vi har prioriteret brug af 
øvelserne 1 til 5, men det er helt op til klubben selv at vælge, hvilke der giver mening hos 
jer. Vælg gerne dem, der passer til de årgange, I laver aktiviteten for - og supplér endelig 
selv med egne ideer til aktiviteter på dagen. 

I kan selvfølgelig også sætte alle 10 fodboldtivoliboder med øvelser op.

I kan organisere aktiviteterne, som I synes virker bedst. Gør det endelig så nemt for jer 
som muligt. Man kan opdele i små hold og styre tiden ved hver bod, eller lade børnene 
sive frit rundt på pladsen og prøver boderne.

Husk, at spillerne har en ven/veninde med, så organisér dagen, så venneparrene følges 
rundt i fodboldtivoliet.

FODBOLDTIVOLIBODER:
1. Fodbold Banko
2. Fodbold Bowling
3. Fodbold Golf
4. Fodbold Petanque
5. Scor på Dubbi

EKSTRA:
6. Tre på stribe
7. Sparke Telt
8. Tunnel Spark
9. Vælte Kegler
10. Agilitybane

Vi håber at I, jeres spillere og alle de nye spillere får en rigtig sjov, underholdende og 
festlig dag i fodboldtivoli.

BILAG
• Flyer med invitation til en god ven (print-selv)
• Plakat med invitation (print-selv)
• Flyer med træningstider og kontaktoplysninger til nye spillere (print-selv)
• 10 fodboldtivoliøvelser (print-selv)


