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SPORTSCHEFEN DRIBLER
- Spillerne har i dag helt andre
forventninger til en fodboldklub
end for 20 år siden.
Derfor vælger vi i Tingsted BK at
gå i en ny og anden retning end det
traditionelle set up med: ”Én
træner – Ét hold”.
- Vi har indført trænerteams - altså
minimum to trænere i hver årgang
og at alle spillere er sammen til
træning. Ikke noget direkte førsteog andethold, der træner hver for
sig. Spillerudvikling handler også
om, at man træner sammen med
sin egen gruppe som
udgangspunkt, men også at man af
og til bliver rykket en årgang, det
kan både være op og ned, alt
afhængig af den enkeltes spillers
færdigheder i tråd med DBU’s 2550-25 model. I en mindre klub som
vores, er man nogle gange nødt til
at låne en spiller eller to fra andre
årgange.
- Vi har sat os målet over en 3-årig
periode, fordi vi ikke ville hive det
ned over hovedet på klubbens
nuværende trænere fra den ene
dag til den anden. Målet er, at
implementere principperne
løbende og samtidig give trænerne
værktøjerne, til at kunne håndtere
og vænne sig til den nye stil. En stil
som har lykkedes… Og som vi
gerne vil videreudvikle.
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Mere end fodbold
”Kammeratskab”

”Fællesskab”
”Venner for livet”
”God fodbold”
”Udvikling på dit niveau”
”Glæde og smil”

Din organisation
Skriv firmaets slogan her.

Formanden griber bolden:
Det der er det vigtigste i Tingsted er det sociale liv
– både på og uden for banen. Vi tror på, at det
styrker både den dygtige unge fodboldspiller og
den helt nystartede spiller at være og agere og
udvikle sig i den samme gruppe. Derfor har vi
fokus på alle niveauer i Tingsted Boldklub. Vi tror
på, at det er essentielt for glæden ved at spille

Den ”Grønne tråd” i
Tingsted


Her vil du blive opfattet som en del
af klubben



Her vægter vi individet og
fællesskabet højt



Her dygtiggør vi spillerne i takt med
deres udvikling



Her indgår man i en helhed, hvor vi
bestræber os på, at alle skal kende
hinanden på kryds og tværs af
holdene. Det giver en større
omgangskreds, og måske venner for
livet





Her vil du blive introduceret for
fodboldens forståelse, samtidig med
at du indføres i holdspillets og
klubfølelsens dyder
Vil vil være den bedste breddeklub
på Lolland-Falster

fodbold, at kunne spille sammen med sine
skolekammerater og venner uanset hvor stor
forskellen på de enkeltes evner er. De skal kunne
følges ad til træning og kamp.
Vi ønsker at skabe dygtige og kloge
fodboldspillere, der spiller fodbold med et STORT
smil på læben sammen med deres kammerater!
Hos Tingsted Boldklub opfatter vi os som værende
en del af noget unikt. Alle skal kende hinanden på
tværs af holdene, hvilket giver en større
omgangskreds og forhåbentlig venner for livet. For
de allermindste er legen og glæden ved fodbold i
fokus.
Derfra dygtiggør vi barnet i takt med dets
udvikling. Vi bygger løbende på med fokus på
tekniske færdigheder og spilforståelse, samtidig
med at man indføres i fodboldens, holdspillets og
klubfølelsens dyder – For at skabe et godt
klubmenneske og en god medspiller!
Vi tror på udvikling frem for resultater. Når, og
hvis talentet rækker til større udfordringer, skal
spilleren af egen fri vilje videre i sin færd på det
rette tidspunkt. Vi vil ikke stå i vejen for
udviklingen, men blot være stolte over at have
været med til at præge og udvikle den enkelte
spiller – og hvem ved, måske en dag en kommende
landsholdsspiller.
Tommy H

SPONSOR I KLUBBEN
Vi søger hele tiden at udvide vores netværk
gennem fodbolden. Har man kendskab til
nogle firmaer eller privatpersoner, som vil
støtte Ungdomsfodbolden i Tingsted, er vi
meget interesseret i at høre nærmere
En sponser eller en samarbejdspartner er
med til, at vi kan give vores ungdom nogle
bedre forhold eller muligheder. Så kære
forældre - byd gerne ind, så vi kan starte en
god dialog med interesserede
samarbejdspartnere.

VI ØNSKER AT MAN HJÆLPER
TIL !
Vi ser gerne, at alle forældre deltager
aktivt. Det kan være lige fra at hjælpe til
med træningen, skaffe sponsorer til
ungdommen eller hjælpe ved vores
hjemmebanestævner. Måske arbejder du
med noget, som kan gøre hverdagen
sjovere og nemmere for vores ungdoms
medlemmer. Vi vægter og værdsætter
derfor forældrenes engagement i klubben
meget højt.

