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Invitation til Lyngby Boldklubs Fodboldskole 2017 
 

 

 

Lyngby Boldklubs traditionsrige Fodboldskole foregår i 2017 i uge 26. Ligesom sidste år vil 

Fodboldskolen være inddelt i 3 mindre enheder ud fra alder (U7-U9, U10-U12 og U13-U14). Inden 

for hver enhed er der stadig årgangsopdeling, ligesom enhederne stadig hører sammen som én stor 

fodboldskole, men der tages i endnu højere grad udgangspunkt i at tilbyde en uges fodbold-

udvikling, kvalitetstræning, sjov, glæde og leg ud fra deltagerens alder. Med det mener vi, at du på 

Lyngby Boldklubs Fodboldboldskole ikke skal møde det samme indhold, fra du er 7 til du er 14 år, 

og at vi derfor vil bestræbe os på, at alle udvikles ud fra det udgangspunkt, man møder op med den 

første dag.  

 

For alle deltagere gælder, at vi regner med, at du kommer for både at have det sjovt og for at blive 

dygtigere - sammen med en masse andre børn/unge. Du kan så til gengæld regne med, at vi tager 

din fodboldskole alvorligt, uden at gøre den for alvorlig – for vi skal også have det sjovt!  

 
Hvem og hvornår? 

Fodboldskolen er i 2017 for drenge og piger født i årgangene 2003-2010, og som altid ligger skolen 

i første uge af din sommerferie, som er uge 26, dvs. fra mandag den 26. juni til fredag den 30. 

juni – mandag-torsdag fra kl. 9.00-15.00, fredag fra kl. 9.00-14.00. Du skal være omklædt og klar 

ved din gruppe kl. 9.00. 

 

Hvad får jeg på skolen? 

 Fem dage med fodboldtræning, der tager udgangspunkt i din alder og dit nuværende niveau 

 Træning, der tager udgangspunkt i Lyngby Boldklubs træningsmodel, nye venner og en 

masse sjove oplevelser 

 Turneringer på tværs af de enkelte segmenter, så du får spillet med og mod en masse 

forskellige andre spillere 

 Besøg af Lyngby Boldklubs 1. holds spillere med mulighed for at få spillernes autograf 

 Fællesmaterialer som hoppeborg, oppustelige fodboldbaner, hockeybaner, fartmåler, mv. i 

de enkelte segmenter 

 Fodboldskolens officielle t-shirt 

 Holdbillede og diplom 

 Frugt mandag til torsdag 

 Gratis adgang til udvalgt Alka Superligakamp for dig og en voksen (ved tilmelding senest 1. 

marts) 

 Forsikring gældende i fodboldskoleugen 

 Alle trænere og ledere tjekkes i Det Centrale Kriminalregister 
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Pris: 1.095 kr.+ 30 kr. i gebyr til Ticketmaster (efter 1. marts stiger grundpakken med 200 kr.) 

 
Madpakke kan forudbestilles 

Skal din mor/far have lidt ferie? Så kan der igen i år forudbestilles en daglig madpakke 

indeholdende sandwichbolle/baguette, et stykke frugt, en müslibar samt to juicebrikker (enten 

æblejuice eller appelsinjuice). Madpakken smøres på dagen og udleveres af trænerne ved frokostens 

start. Madpakken bestilles og betales sammen med deltagergebyret. Bemærk: Det er ikke muligt at 

købe anden form for mad på selve fodboldskolen. 

 

Pris 295 kr. for hele ugen (ved efterbestilling + 30 kr. i gebyr til Ticketmaster) 

 
Tøjpakke 

Du har mulighed for at købe et flot Adidas spillesæt, som består af solar grøn Estro trøje, mørkeblå 

Parma shorts og mørkeblå strømper. Billede af sættet, uden diverse logoer, kan ses på 

Fodboldskolens hjemmeside. På sættet trykkes ”Lyngby Fodboldskole 2017”, Lyngby-logo samt 

sponsorlogo. Sættet bestilles og betales sammen med deltagergebyret. Husk, at du vokser, og der 

går flere måneder fra bestilling foretages, til du skal have tøjet på. Bemærk: Det vil IKKE være 

muligt at købe sættet på selve fodboldskolen. Fodboldskolesættes sendes hjem til dig. 

 

Pris: 475 kr. for hele sættet (ved efterbestilling + 30 kr. i gebyr til Ticketmaster) 

 

Spil bold, hyg og grill 

Vi vil også gerne se dine forældre, og de vil måske også gerne møde os og dine nye venner. For 

første gang i mange, mange år, måtte vi i 2016 aflyse vores grillarrangement, men vi håber 

selvfølgelig, at vi kan genoptage succesen fra tidligere år og invitere dig og din familie til ”Spil, hyg 

og grill” på Lyngby Boldklubs baner onsdag den 28. juni fra kl. 15. Læs mere om arrangementet 

på www.lyngby-boldklub1921.dk, når fodboldskoleugen nærmer sig. 

 

Tilmelding og betaling 

Tilmeldingen åbner mandag den 9. januar 2017 kl. 10.00 på Ticketmaster 

http://www.ticketmaster.dk . Du skriver blot ”fs lyngby” som søgeord, så kommer du direkte hen til 

Lyngby Fodboldskole. Der kan kun bestilles til én person ad gangen. Det er en god idé at blive 

oprettet som bruger, inden bestilling foretages, hvis du ikke allerede er oprettet hos Ticketmaster. 

Hvis du i forvejen er oprettet som bruger på Ticketmaster, er det vigtigt, at du har dit login og 

password parat. 

 
Lyngby Boldklubs egne medlemmer er garanteret plads, såfremt tilmelding er foretaget senest d. 1. 

marts 2017. Efter 1. marts stiger grundprisen 200 kr. 
 

Sidste frist for tilmelding er 1. maj 2017 (hvis der stadig er ledige pladser). Efter denne dato 

kan man eventuelt kontakte Lyngby Boldklub for at høre om tilmelding fortsat er mulig.  

 

Afmelding 

Afmelding skal ske senest d. 1. maj 2017 direkte til Lyngby Boldklub på mail aml@lyngby-

boldklub.dk.  Ved afmelding refunderes det fulde beløb fratrukket et afmeldingsgebyr på 250 kr. 

Ved afmelding efter 1. maj gives der ingen penge retur, men eventuel tøjbestilling fremsendes som 

planlagt. 

http://www.lyngby-boldklub1921.dk/
http://www.ticketmaster.dk/
mailto:aml@lyngby-boldklub.dk
mailto:aml@lyngby-boldklub.dk
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Vi skal gøre opmærksom på, at billetten er personlig, og dermed ikke kan overdrages til en anden. 

På selve billetten, som ikke skal medbringes, står bestillers navn. Deltagerens navn er opgivet ved 

tilmelding. 

 

Ændringer 

Alle øvrige ændringer foretages via Ticketmaster på telefon 7015 6565. 
 

Specielt for årgang 2010 

Da erfaringen viser, at den yngste årgang (i år årgang 2010) kan have svært ved at holde 

koncentrationen og motivationen en hel dag, kan der om eftermiddagen blive lagt aktiviteter ind, 

der ikke nødvendigvis relaterer til fodbold. De to foregående år har vi med stor succes afholdt 

atletik-eftermiddag og besøg fra børnebiblioteket for de yngste. 

 
Holdfordeling 

Som udgangspunkt træner vi på Lyngby Boldklubs Fodboldskole i hele årgange, det vil sige, at alle 

i samme årgang møder samme sted, er sammen med kammeraterne i løbet af dagen og ikke deles på 

faste hold eller i faste grupper. 

Men – inden for årgangene arbejder vi i løbet af ugen med at matche de enkelte spillere, grupper af 

spillere og andre konstellationer, så alle oplever både at være sammen med vennerne, blive matchet 

på deres niveau og at være i grupper enten over eller under eget niveau. Tanken er, at børn udvikler 

sig bedst som fodboldspiller og menneske, ved et varieret input af stimuli, som de skal forholde sig 

til og agere indenfor. Det arbejder vi til daglig med i Lyngby Boldklubs elite og breddeafdeling – 

derfor gør vi det også på Fodboldskolen. 

 

Har du spørgsmål? 

Eventuelle spørgsmål om Fodboldskolen kan rettes til Lyngby Boldklubs kontor på tlf. 2228 1921 

mandag kl. 11.00-18.00, tirsdag til fredag kl. 9.00-16.00 eller på mail: aml@lyngby-boldklub.dk. 

Du får tilsendt info omkring Alka Superligakamp, når vi kender kampprogrammet og igen 

yderligere info om Fodboldskolen lige inden den starter. 

 

Du kan evt. finde svar på spørgsmål på Facebook https://www.facebook.com/lyngbysfodboldskole/ 

Her kan du også stille spørgsmål, så andre kan få glæde af svaret. Du finder også nyt om 

Fodboldskolen på klubbens hjemmeside http://www.lyngby-boldklub1921.dk/ 

 

Vi håber at se dig på Danmarks bedste fodboldskole i uge 26 . 

  
Sportslige hilsner Fodboldskoleteamet 

mailto:aml@lyngby-boldklub.dk
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