Fodboldlinjen
Svenstrup Efterskole
2020
Mandage 14.45-16.45: Opbygningsspil
Torsdage 09.00-11.30: Erobringsspil
Fredage 07.20-08.30: Forsvarsspil
Fodboldlinjen
Vi giver dig de bedste forudsætninger for din træning i et udviklende miljø, hvor personlig
udvikling er en garanti.
Vores daglige træning på fodboldlinjen er inspirerende, seriøs og udviklende.
På fodboldlinjen giver vi dig de bedste forudsætninger for din træning med et udviklende miljø,
hvor personlig udvikling er en garanti. Vi tilrettelægger træningen, så hver enkelt spiller har
mulighed for en eksplosiv udvikling. Du vil opleve alsidig træning, hvor vi arbejder både på det
tekniske, det taktiske og den mere arbejdsomme del af fodboldspillet.
Fire dygtige, erfarne og højt kvalificerede trænere med mange års erfaring fra højeste niveau inden
for efterskole- og klubfodbold underviser på fodboldlinjen. Vi brænder både for sammenholdet,
sammenspillet og for at skabe de bedste resultater for fodboldlinjen.
På Svenstrup Efterskole har vi egen kunstgræsbane (nyeste generation) med lys og lydanlæg, og vi
har vores eget klubhus. Linjen er delt op i drenge- og pigehold, der hver har en fast træner tilknyttet
holdet. Trænerne er i løbende dialog om de enkelte spillere.
Du har fodbold på skemaet tre gange om ugen (5,5 timer i alt), men du skal være klar på også at
træne om aftenen og i din fritid, så du kan udvikle dig mest muligt og opnå dine personlige
målsætninger i samarbejde med resten af holdet.
Klubsamarbejde
Vi har på fodboldlinjen et samarbejde med Næstved Boldklub, hvor efterskolens bedste spillere har
mulighed for at indgå i et forløb på klubbens U17 Divisionshold sideløbende med
efterskoleopholdet.
Vi glæder os til at spille med dig!
Turnering og kampe
Du vil på fodboldlinjen opleve en helt speciel fællesskabsfølelse i kampen mod ét fælles mål.
Uforglemmelige busture, hjemmebanekampe med mange tilskuere og ture ud af huset er bare noget
af det, du vil opleve i løbet af et år på vores fodboldlinje.
Alle tre hold spiller med i Sjællandsmesterskaberne for idrætsefterskoler – med kvalifikation til
DM. Vi er den ENESTE efterskole i SM-turneringen, der ikke er en idrætsefterskole. Så når du

vælger fodboldlinjen hos os, får du en unik mulighed for at deltage i fodbold på højeste niveau på
en boglig efterskole, hvor fodbold, motion og faglighed er en selvfølge.
Foruden kampene i SM spiller vi også træningskampe mod klubhold og andre efterskoler.
To gange årligt har fodboldlinjen to dage med linjefag fra morgen til eftermiddag, som erstatter
almindelig undervisning. Her kan vi fx finde på at kaste os ud i fodboldgolf, spille træningskampe
eller tage ud af huset for at besøge klubber i Danmark.
Hvad forventer vi?
Derudover har vi en klar målsætning om at være blandt de bedste fodboldefterskoler på Sjælland
med et fantastisk træningsmiljø og niveauinddelte hold.
Derfor forventer vi, at du giver dig 100%, har drive til at udvikle dig, og frem for alt udviser
ambitioner og passion. Vi bakker hinanden op, udfordrer hinanden og kæmper for et stærkt
sammenhold både på og uden for banen.

