Fodboldtræner

MAKE YOURSELF

BETTER
Idræt, oplevelser og rejser.
ISI Idrætshøjskole er dit springbræt
til fremtiden.

FODBOLDTRÆNER
På fodboldtrænerlinjen bliver du udfordret, uddannet og inspireret til personlig udvikling som
fodboldtræner.
I samspil med de andre trænerelever opnår du
ny fodboldviden samt udvikler dine kompetencer, som gør dig i stand til at reflektere over dine
trænervalg på og uden for banen.
I undervisningen har vi fokus på både børne- og
ungdomstræning samt seniortræning. Vi stiller
skarpt på de områder, som er relevant for netop
din trænergerning i den retning, du selv ønsker.
Trænerlinjen er et springbræt for dig, der drømmer om at læse til lærer, pædagog, idræt på universitet, eller arbejde med anden form undervisning i fremtiden.

PRAKTIK
ISI Idrætshøjskole samarbejder med mange
klubber i nærområdet, så du bliver matchet optimalt i forhold til dit ønske og dine ambitioner. Du
får blandt andet mulighed for at være med på
sidelinjen i et af Danmarks stærkeste fodboldmiljøer i FC Midtjylland. Her kommer du tæt på
klubbens talentudvikling og får indsigt i deres
træningsmetoder. Du får fri adgang til hjemmekampe plus du flere gange på semestret bliver
præsenteret for et fagligt oplæg af en FCM-profil.
TEORI
En af linjens store fordele er, at vi kobler teori
og praktik. Sammen med højskolens fodboldlinje
bliver du selv en aktiv spiller på og uden for banen. Her lærer du at omsætte din taktik til spillet
på banen og mærker på egen krop, hvad dine
beslutninger betyder for holdet.
Teoretisk får du et godt og relevant indblik i de
tekniske, taktiske, fysiske, mentale og sociale
aspekter af at være træner.
I undervisningen møder du erfarne og højtkvalificerede undervisere, og i løbet af dit ophold vil du
få mulighed for at tage DBUs C-licens træneruddannelse.

ISI.dk

“

Gennem mine ungdomsår var jeg selv en del
af ISI-miljøet. Jeg kender rejsen og jeg ved, hvor
meget miljøet betyder for, om man lykkes –
uanset om man er på bredde- eller eliteniveau.
Erik Sviatchenko, anfører FC Midtjylland.

HØJSKOLELIV
På ISI bliver du en del af et inspirerende højskolemiljø og et fællesskab, som giver dig værdifulde personlige kompetencer. Dermed får du
chancen for at udvikle og afklare dig personligt
og som træner.
Vi er en moderne og dynamisk højskole, hvor der
er plads til alle. Fælles er at vi brænder for idræt.
EL CAMBIO ACADEMY
Om foråret rejser højskolen til Uganda, og som
elev på trænerlinjen er det enestående mulighed
for at besøge fodboldakademiet, El Cambio. Her
møder du nogle af Ugandas mest håbefulde talenter og oplever på egen krop, hvad fodbold
betyder for dem.
Du får lov til at være en del af akademiets træninger, hvor der bliver lyttet til dine indspark.
Du kommer med helt ind i maskinrummet på et
af Østafrikas mest lovende akademier, og du
oplever, hvordan fodbold er mere end blot et spil.
Efter endt ophold på ISI er vejen således banet
hvis du vil tilbage og selv blive en fast del af El
Cambio Academy.

SAMARBEJDSPARTNERE

UNDERVISER PÅ FODBOLDTRÆNER
På ISI lægger vi stor vægt på kvalitet.
Naturligvis også i forhold til underviserne.
•
•

CITATER FRA TIDLIGERE ELEVER

“
“
“
“
“

Jeg valgte fodboldtrænerlinjen, fordi jeg
havde mulighed for at udvikle mig sammen
med andre dygtige fodboldtrænere plus jeg fik
mulighed for at dyrke min passion på fuldtid.
Mit ophold på ISI har gjort mig dygtig nok
til, at jeg nu er været assistenttræner i Danmarks bedste pige-ungdomsrække

•
•
•

Spiller Randers FC
Spillende assistenttræner
Randers FC U-trup
Divisionsspiller Århus
Fremad
Sportschef Vorup FB
Spiller og træner Vorup FB
jyllandsserie

Jonas Vestergaard Mogensen
M: jm@isi.dk
T: 26 12 71 36

Det bedste har været kombinationen af
teoretisk undervisning og praktisk erfaring på
banen.
Det bedste er de muligheder, man får med
det gode samerarbejde, der er mellem højskolen
og samarbejdsklubberne
På linjen handler det om at suge til sig, fordi
du får så mange gode råd – både teoretisk og
praktisk.

LÆS MERE OM ISI
FODBOLDTRÆNER PÅ
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