
Støttet af:

TALENTTRÆNING
FOR PIGER I

U11 – U12 – U13
Afholdes 20. marts

og 27. marts



Talenttræning
for piger i U11 – U12 – U13

Kære klubber, trænere, ledere og spillere

FSK inviterer hermed til talenttræning for 
pigefodbold. 

Formål
Vi ønsker at samle pigefodbolden i Kolding 
Kommunen, samt at skabe gode relationer 
klubberne imellem. Derfor har FSK i samar-
bejde med NBSIF, Dalby GF og Bramdrupdam 
GIF udarbejdet dette tilbud sammen med Kol-
dingQ’s talentchef Rune Nautrup. FSK synes, 
det er fantastisk, at vi nu kan tilbyde talentud-
vikling for pigerne i Kolding Kommune. 
KoldingQ er hovedansvarlige for talenttrænin-
gen for piger.

Goal Station træning:
Prøvetræning og selve træningen vil forgå i 
Goal Station KoldingQ/ Kolding Nord. Der vil 
være tilknyttet uddannede trænere, materialer 
og mulighed for omklædning.

Der vil primært være fokus på teknisk træning. 

Målgruppe:
Til den første udvælgelse vil der være delta-
gelse af U11 (årgang 2009), U12 (årgang 2008) 
og U13 (årgang 2007), her har i som klub i 
samråd med spillere, trænere og forældre 
muligheden for at sende jeres piger til talent-
træning. 

Efter to træningspas, vil der være udvælgelse 
til dette halvårs træning. 
Her peger KoldingQ teamet, de bedste piger 
ud til at forsætte talenttræningen, i det næste 
halve år, hvor de kan dygtiggøre og udvikle 
deres fodbold talent.
De piger der bliver valgt ud, får direkte be-
sked.

Tid for prøvetræning og derefter
talenttrænings tider:  
Prøvetræning vil finde sted fredag den 20. 
marts og 27. marts

• U11 (årgang 2009) fredag kl. 16.15 - 17.15 
(Omklædt 15. min før træningsstart) 

• U12 (årgang 2008) og U13 (årgang 2007) 
fredag kl. 17.15 - 18.15 (Omklædt 15. min før 
træningsstart) 

Adresse:
KoldingQ Goal Station 
Kolding Nord 
Bramdrupskovvej 110
6000 Kolding

Træningsdage: 
3. april, 17. april, 24. april, 1. maj, 15. maj, 29. 
maj, 12. juni, 19. juni og 26. juni.

Sportslig kontaktperson:
Talentchef Rune Nautrup KoldingQ, på
rn@koldingQ.dk  

Tilmelding  
Senest den 13. marts til FSK-hjemmeside på 
følgende link.
KLIK HER!
Oplys alle data, der er i formularen.

Pris:  
Kr. 400 som betales 1. april ved udtagelse til 
talenttræning. Betaling sker til FSK, hvor man 
kan vælge en af disse betalingsmuligheder.
Bank: Nordea
Reg.nr.: 2470 - Konto nr.: 0349708469
MobilePay nr.: 23255

Husk når du betaler dit kontingent skal du 
oplyse navn, årgang, talentpiger.   

Med venlig hilsen
Gitte Hinrichsen

Fodboldsamarbejdet
i Kolding Kommune

Kolding, den 20. februar 2020

https://www.fsk-kolding.dk/talenttraening-for-piger/tilmelding

