
TIL SPILLERE OG FORÆLDRE



INDLEDNINGEN

/ Her fortæller vi lidt om vores baggrund og 
grundlæggende holdninger til talentudvikling

LIVET SOM SIF Q-SPILLER

/ Her fortæller vi lidt om hverdagen i SIF Q og 
vores tanker omkring træning og kampe

ROLLEN SOM SIF Q-FORÆLDER

/ Her fortæller vi lidt om hvordan sportspsykologi, 
økonomi og et givtigt samarbejde kan fremme 
oplevelsen i SIF Q



/ Silkeborg IF Q har siden stiftelsen i 2007 ønsket at tilbyde elitefodbold for områdets piger. Klubben har haft forskellige navne, 
tilhørsforhold og organisatorisk sammensætning - men det har altid været gennemgående, at tilbyde fodbold på højest, mulige 
niveau for pigerne.

/ Gennem tiden har mange lokale piger fundet vej til såvel landshold som klubhold på højeste, nationale plan og den dag i dag er 
SIF Q licenseret som talentudviklingsklub af DBU. 

/ Det stiller mange og store krav, lige fra bestyrelseslokalet med strategier og målsætninger, til indholdet af den daglige træning med 
uddannede og snart ansatte trænere. Sågar denne folder, som du er ved at læse, er en del af det store tandhjul, der hedder dansk
talentudvikling for piger.

/ Næsten samtlige personer i SIF Q er tilknyttet på frivillig basis, og i sagens natur er netop jeres opbakning som familie af afgørende 
betydning for os. Talentudvikling i SIF Q bliver derfor et spørgsmål om et samarbejde, eller formuleret i vores værdier:

SAMMENHOLD, RESPEKT, ENGAGEMENT



Respekt

/ Vi anerkender, at pigerne har deres opvækst i 
områdets foreningsliv. Derfor vil vi igangsætte 
initiativer, der rækker ud i foreningslivet.

Sammenhold

/ Vi har oprindelse i frivilligheden. Derfor vil vi 
starte en proces, der understøtter frivilligt 
arbejde.  

Engagement

/ Vi er er en del af et fællesskab. Derfor vil vi 
engagere os selv og hinanden i en højere sags 
tjeneste.



Flest muligt, længst muligt, i så gode miljøer, som muligt

/ Når andre tænker frasortering i elitefodbold, tænker vi i tilvalg til elitefodbold. For os handler det ikke om at sortere de dårligste fra, fordi det er 
med til at skabe en præstationskultur på et tidspunkt i børn og unges liv, som vi ikke ønsker at skabe. I stedet vil vi give muligheder til alle; alle 
skal have adgang til et lærerigt og udviklende fodboldmiljø, så længe de ønsker det.

/ Alle rammer har en begrænsning, hvad enten det er fysisk, økonomisk eller menneskeligt. Derfor ønsker vi at bidrage til, at der er mange miljøer 
og dermed mange piger. SIF Q er områdets licensklub, men ikke områdets eneste fodboldklub. Vi ved hvordan vi arbejder internt, og vi hjælper 
gerne andre klubber med inspiration og motivation.

Sammen løfter vi flest og bedst 

/ Der findes mange myter om talentudvikling. En af dem går på, at man kan se hvem der ”bliver til noget” og hvem der ”ikke bliver til noget” - i den 
forstand, at der tales om en karriere som professionel udøver. I SIF Q vil vi gerne gå forrest i at aflive denne påstand. Uanset hvem, der i 
ungdomsårene skiller sig ud som dygtig eller mindre dygtig atlet, så er det ikke vores opdrag at tjene de få alene.

/ Vi løber gerne den ekstra meter for de piger, der efterspørger et behov, og vi minder os selv og hinanden om, at det er den enkelte udøvers egen 
motivation, der er udgangspunktet. Jo flere piger og jo flere miljøer, der løber for hinanden, desto bedre oplevelser og indhold får både klub og 
udøver.

Talentudvikling er også et mind-set

/ I SIF Q mener vi ikke, at talentudvikling kræver en særlig licens, men vi anerkender at det er et foreløbigt vilkår i dagens Fodbolddanmark. Vi 
ønsker at være en del af licenssystemet, og vi investerer også herefter. 



/ Begrebet talent er stort og komplekst, og næppe noget, der kan puttes ned i en formel med endelige svar. Ikke desto mindre er det 
udgangspunktet for SIF Qs spillere og alle vores aktiviteter inden for talentudvikling. Derfor har vi brug for en ramme, som vi kan 
tale ud fra. Den ramme kalder vi for MTIPS, og det er vores beskrivelse af begrebet talent.

/ Når vi vurderer spillere udefra - og mens de er i SIF Q - kigger vi på:

/ Miljømodenhed

/ Tekniske boldfærdigheder

/ Intelligens i fodbold

/ Personlighed

/ Speed

/ Samtidigt er vi bevidste om, at ”fakta er subjektivt” - og vi skal derfor være opmærksomme på, hvilket udgangspunkt, vi kigger ud 
fra. Derfor kigger vi også på faktorer i miljøet:

/ Relativ Alders Effekt

/ Relativ Vækst Effekt

/ Bio-banding

/ Play eller practise

/ Træneren og miljøet

https://gamechanger.nu/artikler/den-relative-alderseffekt-er-paa-spil-i-dansk-boernefodbold/
https://gamechanger.nu/artikler/31830-2/
https://youtu.be/odcP9Grw6h0
https://gamechanger.nu/podcast/hvad-er-deliberate-practice-og-deliberate-play/
https://gamechanger.nu/podcast/succesfulde-talentudviklingsmiljoeer/




Talentudvikling er et mindset

Sig ikke ”det kan jeg ikke finde ud af”

Sig ”det kan jeg lære”



/ Det første møde med SIF Q vil for mange være i 8-9 års alderen. Her introducerer vi piger, klubtrænere og forældre til vores måde at 
træne fodbold på. Senere følger et U12-forløb, som er vores rekruttering til SIF Qs yngste hold, U13. Her vil nogle blive tilbudt en plads 
på holdet, mens andre kan fortsætte den ugentlige ekstra træning, samtidigt med, at de spiller i deres lokale klub.

/ I 7., 8. og 9. klasse på Talent Team, vil nogle af pigerne modtage ekstra træning, mens de går på Sølystskolen. Andre fortsætter på 
deres lokale skole, men fælles for alle er, at de bliver introduceret til øget fodboldtræning, styrketræning, begyndende sportspsykologi 
og værktøjer til at prioritere fodbold som en stor del af ens hverdag.

/ I 9. og 10. klasse vælger mange piger at tage på Silkeborg Efterskole, som en del af eliteAkademiet. Her kombinerer vi livet som
efterskoleelev med fodbold i SIF Q - for nogle vil det også indebære landsholdsaktiviteter. 

/ Eliteakademiet fortsætter også for dem, der vælger en ungdomsuddannelse i kombination med elitefodbold. Handelsgymnasiet, det 
almene gymnasium samt HF, er blandt de foretrukne uddannelser. Her øges indsatsen omkring pigerne, så de lærer endnu flere 
værktøjer til at kombinere de mange krav, som omverdenen stiller.

/ Transitionen til at blive seniorspiller er samtidigt begyndt, og det er et særligt vigtigt tidspunkt for SIF Q. Det er vores klare mål, at alle 
vores spillere - som efterhånden har været hos os i mange år - fortsætter de stærke relationer som seniorspiller. Sammen understøtter 
det vores drøm om at tilbyde seniorfodbold på minimum divisionsniveau.



/ Skolen kommer altid i første række, uanset om du er udtaget til en DBU-samling eller hvis dit hold skal spille kamp på en 
hverdagsaften. Det betyder derfor, at du ikke skal fritages fra morgentræning eller idræt - eller nogle af de boglige fag i 
skolen.

/ Det er fejlagtigt at tro, at man ikke kan træne om morgenen, fordi man skal spille kamp om aftenen - eller fordi man skal til 
en DBU-samling. Vi tilpasser indholdet af træningen, så vi sikrer, at den samlede dosering er bedst mulig (for dem, der er en 
del af eliteSilkeborg).

/ SIF Q har en tæt kontakt med DBU, og det er et fælles ansvar at sikre den bedste dosering af spilleren. Det er ikke et ansvar, 
der skal påhvile spilleren.

Derfor: deltag i dine skoleaktiviteter, som normalt - også idræt eller morgentræning.

HVAD GØR JEG, HVIS JEG SKAL TIL DBU-SAMLING - ELLER HVIS JEG SKAL SPILLE EN 
KAMP PÅ EN HVERDAGSAFTEN?



/ Når du skifter til SIF Q, Talent Team eller Akademiet, kommer du til at opleve en øget belastning på din krop. Det sker, fordi du dels 
skal træne flere gange, end du plejer, og dels fordi indholdet af træningen bliver hårdere. Det er enten fordi indholdet af træningen 
er nyt, eller fordi der er flere dygtige udøvere, som presser dig i din træning. 

/ For at tilvænne din krop til den øgede belastning, og for at gøre din krop stærk nok til at klare de fremtidige krav inden for elitesport, 
skal du derfor deltage i fysisk træning. Vi har et samarbejde med eliteSilkeborg, som er den faglige garant for det fysiske indhold. 
Dem, der går på Talent Team eller på Akademiet, har fysisk træning som en del af deres skema. 

/ Spillere, der ikke går på Talent Team, bør derfor indgå i et fysisk træningsprogram. Vi anbefaler eliteSilkeborg, da vi dermed kan stå 
inde for den samlede fodbolduddannelse. Spillere, der tilvælger en anden udbyder af fysisk træning, bør sikre sig følgende:

/ Udbyderen af den fysiske træning skal koordinere og samarbejde med SIF Q på ugentlig basis inden for følgende områder:

/ Indholdet af den fysiske træning, periodisering i forhold til spillerens udviklingsplan og fodboldaktiviteter, dosering i forhold til kampe, op- og 
nedtræning i SIF Q eller via DBU, skader m.m. 

/ Formel, fysisk træning fra U14

/ Vores formelle, fysiske træning starter i 7. klasse (U14). Vi anbefaler ikke, at det er et fokus tidligere end det.

/ For U13-spillere, der skal starte på Talent Team, er der et introforløb med BASIS-træning med de kommende klassekammerater. Det er ikke et 
udtryk for, at U13-spillere skal påbegynde formel, fysisk træning.



/ Som en del DBUs licenssystem, har vi et ansvar for den langsigtede talentudvikling. Både i SIF Q og som en del af dansk 
fodbold. Derfor har vi følgende procedurer og tanker for planlægningen af træning og kampe for spillerne:

/ Udgangspunktet er vores curriculum:

/ Henover en sæson (og mange sæsoner, lige fra U13 til senior), skal vi igennem følgende fodboldtemaer:

/ Fysisk træning, mentaltræning, taktisk træning og teknisk træning 

/ Derudover skal vi tage udgangspunkt i såvel holdet som den enkelte spiller gennem:

/ Positioner på banen, antal spillere til en given øvelse, spillerens niveau/læringssituation, relationerne mellem spillerne

/ Det betyder samtidigt, at spillerne vil opleve at træne og spille kampe på tværs af årgange/hold og kompetencer

/ Vi planlægger forud og registrerer bagud

/ Før hver periode, planlægges alle træninger og kampe for alle hold

/ På den måde sikrer vi, at alle spillere får det nødvendige antal trænings- og kampminutter på det niveau, vi vurderer giver mening

/ Efter hver træning og periode, kigger vi på fremmøde og antal kampminutter

/ På den måde kan vi justere, hvis enkelte spillere har trænet/spillet for meget eller for lidt



/ Menstruation er en helt normal del af pigernes liv, men samtidigt ikke noget, særligt mange er åbne omkring. Det vil vi i SIF Q gerne 
være med til at lave om på. Dels fordi det kan hjælpe den enkelte pige, og fordi det har en direkte relation til elitesport i form af 
præstationer og skader.

/ Der er en række praktiske foranstaltninger, SIF Q gerne vil hjælpe med at være opmærksomme på - og på næste side kan I læse 
mere om de mere sports-relaterede punkter, der også følger med. OBS! Det er ikke en manual, men mest tænkt som let 
baggrundsviden.

/ Brug af indershorts under træningsshorts og kampshorts kan gøre meget for frygten for at bløde igennem.

/ Giv os besked, hvis der mangler en skraldespand med låg i omklædningsrummet.

/ Medbring tamponer og bind i forbindelse med omklædning før/efter kamp (hav det gerne som en del af din sportstaske).

/ Vær åben omkring at du har menstruation (især hvis det påvirker dig negativt).

/ Husk på, at alle får det, det er helt naturligt og det er okay (vi tager hensyn, hvis du lader os tage hensyn).



FASE 1

/ SYMPTOMER

Øget smerte, øget inflammation, 
nedsat restitution, risiko for 
sygdom.

/ ANBEFALINGER / OBS PÅ

Hav bind, tamponer m.m. til 
rådighed i tasken.

Vær bevægelsesaktiv (det kan 
hjælpe på humøret).

Yoga kan hjælpe på 
muskelfleksibiliteten.

Tilførsel af jern gennem kosten.

Træning kan foregå som vanligt.

FASE 2 

/ SYMPTOMER

Øget niveau af østrogen øger led-
slaphed. Forbedret humør, 
motivation og energi. Større 
adaptation af styrketræning, 
bedre reparation af muskelvæv, 
større udbytte af højintenst 
træning. Øget risiko for 
korsbåndsskader.

/ ANBEFALINGER / OBS PÅ

Ekstra grundig opvarmning, 
særligt fokus på ”knæ-øvelser” og 
større indtag af kulhydrat inden 
træning.

FASE 3

/ SYMPTOMER

Stresshormoner reducerer 
nervøsitet, reduceret 
koordination, større risiko for at 
være klodset i bevægelser, øget 
kropstemperatur, træning opleves 
som hårdere end det reelt er.

/ ANBEFALINGER / OBS PÅ

Øget indtag af fedt i kosten, 
forventeligt lavere intensitet i 
øvelsen, restitution tager længere 
tid, større spisetrang pga. øget 
vægtudsving.

FASE 4

/ SYMPTOMER

Lavere motivation til træning, 
restitution kan tage længere tid, 
søvnforstyrrelser, faldende 
koncentration, øget stressniveau, 
øget appetit.

/ ANBEFALINGER / OBS PÅ

Yoga kan hjælpe i denne fase.

Indtag af fødevarer med højt 
niveau af B- og D-vitamin, kalcium 
og fiskeolie.

LYT til dit individuelle behov.

Vær bevægelsesaktiv.



Talentudvikling forpligter udover dig selv



/ ”Fear of missing out” er et begreb, som beskriver frygten for at gå glip af noget. Det er traditionelt brugt i forhold til sociale medier 
og informationsdeling, men inden for talentudvikling begynder begrebet at indfinde sig hos forældre. Her handler det om frygten 
for, at ens barn ikke udvikler sig i samme tempo som andre.

/ Det kan være, at ens barn pludseligt ikke er så dominerende, som tidligere, eller at man har fulgt et andet hold gennem årene, som 
nu vinder mange kampe eller deltager i særlige stævner mod særlige hold. Det kan medføre en frygt for, om ens barn udvikler sig 
nok og er i det rette miljø, eller om det måske er bedre givet ud at kigge andre veje.

/ Vi har derfor samlet en række praktiske råd til både forældre og spillere i SIF Q. Det er et sammenkog af den sportspsykologiske
indsats, spillere, forældre og trænere kommer igennem i deres uddannelse hos os. 



/ Der findes ingen smutveje til mental styrke og 
vedvarende toppræstationer. For at nå langt som 
fodboldspiller må du arbejde langsigtet med din 
mentale styrke.

/ Perioder med modgang og ubehag er forventelige 
og naturlige dele af din udviklingsproces. Øv dig i 
at håndtere begge dele, og vis mod ved at bede 
om hjælp, når det er svært.

/ Spil fodbold fordi du synes, det er fedt. Der vil 
komme perioder med udsving i motivationen, og 
her er det vigtigt, at du ved med dig selv, hvorfor 
du har valgt at prioritere fodbold højt.

/ Interessér dig for hele din datters liv. Når sporten 
fylder meget, er det let kun at snakke om den. Men 
det er vigtigt at vise interesse for alle dele af 
hendes liv og at vise, at du elsker hende, uanset 
hvordan hun præsterer i sporten.

/ Vær tålmodig. Godt talentarbejde handler ikke om 
at vinde medaljer i ungdomsårene, men om at 
skabe mulighed for, at talenter kan udvikle sig til 
senioratleter på højeste internationale niveau.

/ Lad din datter fejle. At håndtere modgang er en 
vigtig færdighed. Det er svært at lære, hvis man 
aldrig får lov at opleve modgang.

/ Engagér dig ikke kun i din egen pige, men i din 
datters sportsmiljø. Gode talentmiljøer er 
kendetegnede ved god dialog mellem sportsmiljø, 
skole og familie. Hjælp til i klubben, snak med 
trænerne osv.



/ Mange af jer har været igennem vores Talentcenter-forløb, mens I spillede i jeres lokale klub. Andre har måske oplevet, at vi har 
rettet henvendelse til jer, mens I har spillet i en anden licensklub. Dette skriv handler om, hvordan I skal forholde jer, når en anden 
licensklub kontakter jer (og det er efterhånden mere reglen end undtagelsen).

Efterhånden som I bliver dygtigere - nogle af jer kommer måske ind i et DBU-forløb - vil interessen for jer stige, særligt blandt andre 
licensklubber. Argumenterne fra klubbernes side kan være mange, og i sidste ende er det et udtryk for, at ambitionerne om at have et 
stærkt talentudviklingsmiljø er til stede blandt mange klubber. På landsplan er det isoleret set en god ting.

/ Hvad skal I som familie være opmærksom på ved en kontakt fra andre klubber?

/ DBU’s licensregler foreskriver, at den første kontakt sker til SIF Q. Hvis I ikke er blevet informeret om henvendelsen af os, er
der en sandsynlighed for, at den anden klub har brudt reglerne. Vi forventer af jer, at I giver os besked hvis dette er tilfældet. 
På samme måde er vi forpligtet til at give en anden licensklub besked, såfremt en af deres spillere henvender sig til os (og 
modsat, hvis I henvender jer til en anden licensklub). 

/ Dernæst skal I som familie forholde jer til, hvad der er det bedste for lige netop jer. Det, der er rigtigt for den ene familie,
behøver ikke være rigtigt for en anden familie. Ting som kørselsafstand til træningen, muligheder for support 
(skadeshåndtering, mentaltræner, hjælp til uddannelse m.m.), sociale relationer, fremtidsperspektiver og meget andet, kan 
være relevante at overveje. Husk i den forbindelse, at talentudvikling sker over mange år, og at det største tab vil være en 
pige, der stopper med at spille fodbold.

Vores største ønske er, at jeres datter fastholder interessen for spillet så længe, som muligt, og at hun har mulighederne for at indgå i 
nogle rammer, der er så gode, som muligt. Her er trivsel ofte et stærkt parameter.  

Vi står gerne til rådighed med vejledning og sparring, hvis I får brug for det i forbindelse med et evt. klubskifte. 



/ Vi er en licensklub med store ambitioner

Det koster penge at være en licensklub under DBU. Udover en almindelig drift (fx indkøb af bolde eller leje af kunstgræsbaner), er der 
en række obligatoriske krav, der skal være på plads, hvis en klub vil have et stempel som talentudviklingsmiljø. Blandt andet
ansættelser, uddannelser af trænere og meget andet.

Vores årlige udgifter er for nuværende på kr. 1.500.000, og det beløb bliver kun større i de kommende år. Særligt fordi der er krav om 
flere ansættelser i SIF Q, hvis vi vil opnå en højere og bedre rangering i licenssystemet.

Derfor skal vi naturligvis finde indtægtskilder, der kan hjælpe os med at skabe rammerne for pigernes drømme - og vores 
eksistensgrundlag. Vi har valgt tre grundlæggende måder at finansiere vores drift på:

/ Kontingent

/ Mikro-sponsorater

/ Partnerskaber

De tre indtægtskilder er beskrevet på næste side. Men først et regnestykke til refleksion:

3 træninger á 90 minutter i snit pr. uge * ca. 40 ugers træning pr. år = 180 timers træning pr. år.

Med et gennemsnitligt kontingent på kr. 3.500 svarer det til, at en times træning koster kr. 19,44. Vores vurdering er, at vi godt kan 
opkræve lidt mere fra 2023. Til gengæld vil det inkludere alle årets aktiviteter, så den samlede udgift er kendt inden sæsonstarten.



KONTINGENT

/ Den klassiske betaling for at 
være en del af en fodboldklub. 

Henover året har vi en række 
aktiviteter, fx træningslejre og 
stævner - foruden den helt 
almindelige drift (baneleje, 
udgifter til dommere, indkøb af 
materialer, trænerløn osv.).

Alt dette er et kontingent med til 
at dække. Vi arbejder på, at 
kontingentet opkræves kvartårligt 
- og at det samlede beløb kendes 
inden sæsonstarten.

Det giver det bedste overblik.

MIKRO-SPONSORAT

/ Støt med hjertet med et beløb 
pr. SIF Q-mål

Venner, familie, bekendte og 
firmaer kan støtte SIF Q og det 
enkelte hold gennem et 
mikrosponsorat.

Når holdet scorer et mål, tikker 
der et beløb ind til både holdet og 
SIF Q. Beløbet bestemmer man 
selv, og alle kan støtte. Til 
gengæld skal man fx ikke sælge 
julestrømper.

Det giver et stærkt sammenhold.

PARTNERSKAB

/ Værdi er mange ting, ikke kun 
økonomi

Partnerskaber er både de helt 
store, som fx JYSK, Kop & Kande 
og Tipsbladet - som udgør det 
økonomiske fundament for SIF Q.

Partnerskaber er også værdien af 
arbejdskraft og unikke 
kompetencer - fx dig, der er 
ekspert i visuel kommunikation, er 
en haj til styring af en 
hjemmeside, eller dig, der kan 
ramme vores opvisningsbane ind.

Du er også en værdi for SIF Q.



Værd at vide

Det er først på senior-eliteplan, at det 
handler om at præstere



/ Forældrerådet skal styrke det gode samarbejde mellem 
spillere og forældre og organisationen omkring 
Silkeborg IF Q. 

FORMÅL FORÆLDRERÅDETS VIRKE

RAMMER

KONTAKT

I forældrerådet er pigernes trivsel og det sociale liv i klubben 
omdrejningspunktet. Som forældrerepræsentant er du med til

/ At præge og bidrage til den fortsatte udvikling af vores talentmiljø

/ At organisere enkelte arrangementer hen over året, hvortil der 
indhentes praktisk hjælp fra øvrige forældre. Det drejer sig 
primært om et julearrangement for pigerne og en 
sommerferieafslutning.

/ At drøfte praktiske og generelle dilemmaer og udfordringer. Emner 
til drøftelse kan bringes op af forældrerådets medlemmer eller på 
opfordring fra forældre eller spillere.

Forældrerådet beskæftiger sig kun med sager af generel karakter 
dvs. sager, som har relevans for det fælles talentmiljø. Forældrerådet 
involveres ikke i personsager, som ikke kan løftes op på et generelt 
niveau.

/ Forældrerådet i Silkeborg IF Q består som 
udgangspunkt af 2 forældre fra hver årgang og der 
afholdes møder tre gange årligt.

/ Til møderne deltager forældrerepræsentanter, klubbens 
talentchef og et medlem fra bestyrelsen.

/ Alle forældre er velkomne til at være aktive i 
forældrerådet.

/ Har du som forælder spørgsmål eller forslag til, hvad 
forældrerådet bør sætte fokus på, er du velkommen til at 
tage kontakt til en repræsentant i forældrerådet. Vær 
opmærksom på, at Forældrerådet ikke har fokus eller 
direkte indflydelse på den sportslige del, men gode råd 
viderebringes gerne.



/ Alle spillere oplever at blive skadet på et eller andet tidspunkt. Nogle gange er det som følge af overbelastning, andre gange er det 
akutte skader, fx i forbindelse med kamp. 

/ Derfor er det vigtigt, at spillerne øver sig i at mærke efter, om noget er ømt eller om noget gør ondt.

/ Som udgangspunkt kan man altid deltage i træningen, også selvom man er skadet. En skade betyder, at der er ting, man ikke kan -
men en skade betyder ikke, at man ingenting kan. 

/ I SIF Q har vi programmer til dig, der er skadet. Det er øvelser, du kan lave på banen eller i styrkerummet, og som hjælper dig til at 
komme stærkere tilbage. 

/ Hvis du har været ved en læge, en fysioterapeut eller lignende, er det derfor vigtigt, at du medbringer den konkrete vurdering af din 
skade, samt muligheder og begrænsninger. Så tilpasser vi programmet til dig.

/ Du kommer ikke til at spille kamp (enten delvist eller fuldt ud), før vi har fået grønt lys herfra - enten fra eliteSilkeborg eller din egen 
læge/fysioterapeut. Det gælder også, hvis du er udtaget til en DBU-aktivitet (uanset niveau og ”vigtighed”).

/ Hvis du er langtidsskadet, vil du blive tilbudt at deltage som assistenttræner - enten på dit eget hold, eller ved yngre spillere. På den 
måde kan du stadig være en del af fodboldoplevelsen i SIF Q.



/ Det sker, at en spiller vælger at tage en pause fra SIF Q - fx i forbindelse med et efterskoleophold. Der er også spillere, der vælger at 
stoppe helt, fx for at skifte til en anden klub. I begge tilfælde vil vi gerne hjælpe med at sende pigen godt videre til et nyt miljø. Både 
i forhold til kontakt til en evt. ny klub, eller positive input til en kommende træner.

/ Det er også en mulighed, at pigen kan blive tilknyttet vores trænerteam. Det vil vi rigtigt gerne støtte op omkring, både med
uddannelse og en rolig indkøring i den nye rolle. I SIF Q har vi mange aktiviteter for yngre spillere, og det kan være et fint sted at 
starte som ny træner.

/ Når vi tilbyder en pige at starte i SIF Q, er det vores klare mål, at hun fortsætter så længe, hun har lyst og trives hos os.



/ SIF Q er at finde digitalt - alt afhængigt af målgruppen og vores kommunikationsstrategi.

/ Sifqdk er stedet hvor pigerne skiftes til at berette om #sifqlife

/ Silkeborg IF Q er stedet, hvor vi som klub deler og fortæller om stort og småt fra vores klubliv

/ Silkeborg IF Q er vores partnerplatform, hvor vi fortæller om vores indsatser på organisatorisk og strategisk niveau.

/ www.sifq.dk er vores hjemmeside, hvor vi gør vores generelle klubinformationer tilgængelige for det brede publikum.

/ Derudover bruger vi XPS Sideline som værktøj til at registrere træning, kampminutter - samt som kalender og kommunikation til pigerne og 
forældre.

http://www.sifq.dk/

