
Tuse IF Fodbold – Holdning til aldersinddeling i pigefodbold 

 

Baggrund 

De seneste 10 år er pigefodbolden i Tuse Fodbold gået fra at være næsten ikke-eksisterende til at være 1/3 af 

medlemsskaren og ca. 2/5 af alle ny-indmeldelser. Vi oplever altså et stigende antal pigespillere, og derfor har 

vi set på, hvordan vi kan forbedre udviklingsmulighederne for de mange piger. 

Opstart af pigeårgange har ikke været systematiseret fra klubbens side, hvilket vi ønsker at ændre med 

formuleringen af denne holdning. Tidligere har vi koblet årgange sammen på lidt vilkårlig og pragmatisk vis. 

Det har resulteret i, at to eller flere årgange har spillet sammen over flere år – med de fordele og ulemper som 

det har haft. Pigeårgangene har trods det stigende medlemstal ikke været "rene" årgange – forstået på den 

måde at hver årgang spiller for sig selv. Det har der ganske enkelt ikke været nok piger til – og det er heller ikke 

vores forventning, at der bliver tilfældet på den korte eller mellemlange bane. 

 

Aldersinddeling i pigefodbold 

Pigeudvalget i klubben indstiller til bestyrelsen, at pigeholdene fremover inddeles i et antal "U-betegnelser" – 

konkret U8, U10, U12, U14 og U16, hvorefter de forventeligt og forhåbentligt kan overgå til kvindesenior 

afdelingen. 

Årgangsinddelingen skal forstås på den måde, at to årgange spiller sammen (dog tre årgange sammen ved 

overgang fra "haletudserne" til U8 piger - dvs. U6, U7 & U8 piger). Det er dog ikke de samme årgange hvert år, 

som det har været indtil nu. Ved en opdeling af årgangene på denne måde vurderer vi, at pigespillerne og 

trænerne omkring holdet kan opnå flere fordele ved. Ved skiftevis at være yngste og ældste årgang får pigerne 

bedre mulighed for at blive matchet fodbold- og størrelsesmæssigt, og vi bidrager dermed til deres 

fodboldmæssige udvikling. Samtidigt skaber vi rum for relationer på tværs af flere årgange, og dermed styrker 

vi den sociale integration i klubben. 

Aldersinddelingen vil ikke blive gennemført med det samme, men løbende efter dialog med de respektive 

trænere og spillere/forældre på årgangene. 

 

Forslag til træningsafvikling 

Som en udløber af ønsket om en aldersinddeling i pigefodbolden som skitseret ovenfor, vurderer vi også, at 

det vil være hensigtsmæssigt (så vidt det er muligt – og naturligvis efter aftale med trænerne), at to 

pigeårgange deler træningsdag og tid. Konkret foreslår vi, at U8 og U10 piger træner samme dag (typisk en dag 

om ugen), U12 og U14 træner samme dage (typisk to dage om ugen) samt U16 og kvindesenior træner samme 

dage (to dage om ugen). På denne måde mener vi at kunne styrke det sociale og fodboldfaglige yderligere i 

klubben. 
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