
Små ben, store drømme

Aakanden GF

Sponsorer

Heibergs Dessertcirkus Nestlé

Creme De La Creme Skovshoved Hotel 

Reel Byg Parving



Kære forældre,

Vi er glade for, at I har valgt at lade jeres børn starte hos Aakanden GF.

Vi vil bestræbe os på at give dem en god opstart på fodbolden.

Fokus på leg, kreativitet og dedikation

Vi vil gerne give alle børn en god start på legen med fodbolden, og vi håber 
I vil være aktive i at sikre, at alle får det optimale ud af det når vi træner.

I det efterfølgende kan I læse praktisk information omkring træningstider, 
spillertøj, DBU stævner, forældreinvolvering med videre.

Vi håber I vil tage jer lejligheden til at gennemgå informationen i denne 
velkomstmappe, så vi sikrer os at alle er klældt på til en ny sæson i 
Aakanden GF.

”Små ben, store drømme” 

Forord - velkommen



Årgang 2006 (U8):

Årgangsansvarlig: Theis Højholdt, tlf.: 30798058, mail: theis@hoejholdt.com

Trænere: Theis Højholdt, Kristoffer Sabroe, Brian Egerup.

Årgang 2007 (U7):

Årgangsansvarlig: René Møllegaard, tlf.: 21664032, mail: rmj@assemble.dk.

Trænere: Michael Toftegaard, René Møllegaard, Jihad, Hannibal Henum.   

Årgang 2008 (U6):

Årgangsansvarlig: Ulrick Carstensen, tlf.: 39405596, mail: ulrick.carstensen@gmail.com

Trænere: Ulrick Carstensen, René Møllegaard, Hannibal Henum, Alexander Ulriksen.

Årgang 2009:

Årgangsansvarlig: Nikolaj Henum, mail: nikolajhenum@me.com

Trænere: Nikolaj Henum, Georg Schaefer.

Årgang 2010 og 2011 

Årgangsansvarlig: Ulrik Ulriksen, mail: aakandengf@gmail.com

Trænere: Alexander Ulriksen.

Årgangsansvarlige



Vi træner udenfor i perioden den 15. marts til 1. november.

Årgang 2006 (U8) 

Træning to gange ugentligt.

Træningssted: Boldbanen bag Ordrup Skole torsdag kl. 16.45 og søndag kl. 10.

Årgang 2007 (U7):

Træning to gange ugentligt. Derudover tilbud om specifiktræning én gang ugentligt.

Træningssted: Boldbanen bag Ordrup Skole mandag og torsdag kl. 16.45.

Årgang 2008 (U6):

Træning to gange ugentligt. Derudover tilbud om specifiktræning én gang ugentligt.

Træningssted: Boldbanen bag Ordrup Skole mandag og torsdag kl. 16.45.

Årgang 2009, 2010 og 2011:

Træning én gang ugentligt.

Træningssted: Foran Ordrup Bibliotek hver torsdag kl. 16.45 – 17.30

Spilletidspunkter, udendørs træning



Vi træner indenfor i perioden den 30. oktober - 1. marts for følgende årgange. 

Årgang 2010 (U7):

Træning én gang ugentligt.

Træningssted: Gymnastiksalen, Gentofte Skole hver søndag kl. 10.00 – 10.45.

Årgang 2009 (U6):

Træning én gang ugentligt.

Træningssted: Gymnastiksalen, Gentofte Skole hver søndag kl. 9.00 – 9.45, 
11.00 – 11.45 eller 12.00 – 12.45.

Årgang 2008:

Træning to gange ugentligt – torsdag kl. 16.45 og søndag kl. 13.

Træningssted: Gymnastiksalen, Gentofte Skole og Ordruphallen.

Årgang 2007 

Træning to gange ugentligt – torsdag kl. 16.45 og søndag kl. 13.

Træningssted: Gymnastiksalen, Gentofte Skole og Ordruphallen.

Spilletidspunkter, indendørs træning



Vi har i A.G.F. en ambition om at give vores medlemmer den bedste 

aldersrelaterede fodboldtræning.

Engagement og initiativ

Der er mange opgaver forbundet med at drive en fodboldklub og skabe et 

fundament, der sikrer at børnene får den træning, de har krav på med henblik 

på at udvikle deres færdigheder. Al arbejde i Aakanden GF er drevet på 

frivillige principper.

Du kan også bidrage

Har du mod og ambitioner på at hjælpe med at give vores børn ekstra 

redskaber indenfor fodbolden og bidrage til at opbygge deres selvværd enten 

som træner, årgangsansvarlig eller medhjælper så hører vi gerne fra dig. Du 

kan sende en mail til aakandengf@gmail.com, hvis du ønsker at være en del af 

vores team.

Forældreinvolvering



Hvornår starter DBU stævner?

Fra U6 vil de spillere, der vurderes at være modne til at spille kamp få muligheden for 
at deltage i DBU stævner.

Hvor ofte er der stævne?

Der afvikles ca. 10 DBU stævner i løbet af et kalender år.

Hvor afholdes stævnerne?

DBU stævner afholdes i nærområdet samt i Storkøbenhavn.

Spilformer?

I årgangene U6 – U8 vil spilformen være 3 mod 3. 
Fra U8 overgår det til 5 mod 5.

Holdinddeling?

I de små årgange sammensættes holdene ud fra  de sociale aspekter med fokus på 
opbygning af kammeratskab. Fra U6 og frem vil træningen inddeles efter 25 procent af 
tiden træning med spillere på et niveau over, 50 % af tiden med spillere, der er på 
niveau og 25 % af tiden med spillere, der er mindre udviklet fodboldmæssigt.

DBU stævner



Komplet hummelsæt 

Bestående af træningsdragt, spillertrøje, shorts og strømper...........kr. 860,-

Spillersæt

Bestående af spillertrøje, shorts og strømper.................................kr. 550,-

Spillertrøje

Bestående af spillertrøje..............................................................kr. 325,-

Sportstaske

Hummel sportstaske med A.G.F. Logo...........................................kr. 250,-

Bestilling af spillertøj

Spillertøj kan bestilles ved at sende en mail til aakandengf@gmail.com med 
angivelse af medlemsnavn og tøjstørrelse.

Spillertøj

mailto:aakandengf@gmail.com


Kontingentet pr. halvsæson i Aakanden GF er 445,- kr.

Forårssæsonen løber fra 1. januar – 30. juni.

Efterårssæsonen løber fra 1. august – 31. december.

Ventelister

Vi har på nuværende tidspunkt venteliste på alle årgange. 

Tilmelding

Ved tilmelding send følgende informationer til aakandengf@gmail.com:

 Medlemsnavn

 Fødselsdato

 Mail

 Bopælsadresse

 Tlf. nr.

 Forældrekontakt

Kontingent

mailto:aakandengf@gmail.com


Fødselsdagsevent

A.G.F. fødselsdag fejres 23. maj med fokus på forskellige alternative 
træningsformer.

A.G.F. Cuppen

Aakanden GF’s årlige DBU stævne afholdes primo juni.

A.G.F. Fodboldskole samt DBU mikroskole

A.G.F. Fodboldskole afholdes som en årlig begivenhed den 1. uge af juli 
henvendt til årgange på 0. – 2. klassetrin. DBU mikrofodboldskole afholdes i 
maj.

A.G.F. Summer Camp

Afholdes som en årlig begivenhed i august måned og består af telttur med 
indlagte træningssesioner med fokus på at styrke det sociale samvær.

Juleafslutning

Afholdes uhøjtidelig juleafslutning på tværs af årgange og sportsgrene. Her 
vil der blive afviklet danseopvisning samt gennemført årgangsinddelt 
julefodboldturnering.

Årlige begivenheder



Vi søger sponsorer, der kan være medvirkende til at bidrage til bedre 
træningsfaciliteter (bolde, mål, træningsredskaber med videre).

Vi søger desuden sponsorer, der sikrer at vi kan give vores medlemmer de 
oplevelser med fodbolden, der er med til at styrke et barns selvværd 
herunder deltagelse i stævner, træningslejre med videre. Al støtte er i den 
forbindelse kærkommen.

Ønsker du at bidrage?

Ønsker du at bidrage kan du sende en mail til aakandengf@gmail.com med 
spørgsmål til eller ønsker for at være sponsor for Aakanden GF.

A.G.F. sponsorer

Vi er taknemmelige for samarbejdet med følgende sponsorer.

 Heibergs Dessertcirkus

 Nestlé

 Skovshoved Kro

 Creme de la creme

 Familien Parving

Sponsorer



A.G.F. er grundlagt 23. maj 2011.

Små ben, store drømme

Vi vil Skabe Danmarks bedste fodboldklub for børn i alderen 3 – 9 år.

Kammeratskab

Vores medlemmer skal via Aakanden GF opleve et stærkt kammeratskab og 
få del i sociale oplevelser og træningsplaner, der styrker børnenes 
kompetencer indenfor, motorik, smidighed og fysik samt i legen med bolden.

Alle skal kunne være med og få opbygget selvværd via deltagelsen i 
Aakanden GF. 

Om A.G.F.



Har du spørgsmål, ønsker indmeldelse eller bestille spillertøj kan du kontakte os på 
nedenstående.

Du kan kontakte os på:

A.G.F. 2011

Mail: aakandengf@gmail.com
Web: http:\\aakandengf.dk
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Aakanden-GF/268597039830928

Telefon: 21 66 40 32

Kontakt
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