Elitefodbold for piger og kvinder

Samarbejdsaftale mellem Gødvad GIF og AC
Silkeborg
Dette er en aftale mellem Gødvad GIF Fodbold og AC Silkeborg omkring et samarbejde omhandlende
børne- og ungdomshold inden for pigeholdene. Alle omtalte hold i denne aftale er alene pigehold.
Gødvad GIF fodbold er en fodboldklub med hold inden for børne- og ungdomsrækkerne med primær fokus
på breddefodbold, men som også arbejder med talentudvikling omkring børne- og ungdomsspillere i
samarbejde med andre klubber i Silkeborg.
AC Silkeborg er en fodboldklub udelukkende for piger og kvinder, med fokus på elitefodbold. AC Silkeborg
har hold fra u14 piger og til senior, og fra efteråret 2016 fra u13 piger og til senior.

Formål og samarbejdsform
Gødvad GIF Fodbold og AC Silkeborg ønsker at samarbejde om fastholdelse og udvikling af pigespillere og
bæredygtige pigefodboldhold i begge klubber. Gødvad GIF arbejder for at kunne tilbyde fodboldtræning og
kamp til alle typer spillere, som ønsker at spille i en breddeklub, og klubben ønsker samtidigt at bidrage til
at udvikle elitespillere og medvirke til at hjælpe talenter videre til at blive elitespillere i AC Silkeborg,
såfremt de ønsker og evner dette. AC Silkeborg arbejder for at tiltrække, udvikle og fastholde talenter og
elitespillere og for at understøtte bæredygtige og udviklende fodboldhold i samarbejdsklubberne.
Kontaktes AC Silkeborg af spillere, der ikke har det sportslige niveau til at deltage på AC Silkeborgs
elitehold, anbefales i stedet deltagelse på hold i Gødvad GIF. Er der medlemmer i AC Silkeborg, der i stedet
ønsker at fortsætte med breddefodbold, og ikke umiddelbart har en tidligere moderklub at returnere til,
anbefales Gødvad GIF som klub.
Begge klubber vil arbejde for, at der kan etableres frivilligt holdsamarbejde omkring udvalgte ungdomshold,
når det vurderes at være til gavn for holdene/spillerne i begge klubber. Ønskes dette etableret, foregår den
første dialog og aftale mellem Gødvad GIF’s ungdomsansvarlige og AC Silkeborgs sportslige ansvarlige, hvor
den videre proces aftales.

Træneruddannelse
AC Silkeborg forpligter sig til at arbejde for kompetenceudvikling af alle pigetrænerne i Gødvad GIF, og på
den måde være med til at give de bedste træningsmuligheder for piger i klubben. AC Silkeborg tilbyder
omkostningsfrit DBUs C-trænerlicens uddannelse til alle pigetrænerne i Gødvad GIF Fodbold . Ud over dette
afholdes årlige træneraftener arrangeret af AC Silkeborg indeholdende inspiration, ny viden o.lign. omkring
træning af piger.
Gødvad GIF Fodbold planlægger at uddanne en af klubbens u12-trænere og en u-11 træner med DBU’s Ctrænerlicensuddannelse i den kommende sæson 2015/2016. Ud over dette planlægger Gødvad GIF Fodbold
at uddanne yderligere min. to af deres trænere fra u-6 til u-12 med DBU’s C-trænerlicensuddannelse inden
for de næste 2 år.

Scouting af spillere
Ved scouting/kontakt fra AC Silkeborg til spillere i Gødvad GIF, følges AC Silkeborgs retningslinje for
scouting/kontakt af spillere fra andre klubber.
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Hensigtserklæring om samarbejde om kunstgræsbane
Begge klubber ønsker at afsøge mulighederne for etablering af en kunstgræsbane, som vil kunne anvendes
af begge klubbers hold. De nærmere rammer for dette samarbejde aftales senere. Begge klubber vil bakke
op omkring en henvendelse til Silkeborg Kommune omkring etablering og drift af en bane i
Gødvadområdet.

Ikræfttrædelse, evaluering og opsigelsesvarsel
Aftalen evalueres af begge klubber senest efter et år og herefter løbende årligt – f.eks. via fælles
bestyrelsesmøde.
Denne aftale er gældende fra 1. april 2015. Aftalen kan opsiges af begge parter med tre måneders varsel.
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