
” Skal din klub holde ‘Kom ud 
af PomFRITTEN’ i samarbejde 
med Jeres lokale fritidshjem 
og/eller SFO? ”



Kort om ‘Kom ud af PomFRITTEN’

•	 DBU sørger for at de fremmødte børn får hver et diplom samt en drikkedunk med 
hjem som erindringsgave

•	 Værtsklubben modtager 15. stk. t-shirts så hjælperne er synlige under afviklingen
•	 Værtsklubben modtager trykt materiale fra DBU (Invitationsbrev til SFO/fritids-

hjem, invitationspostkort til børnene, plakat og pressemeddelelse m.m) til hjælp 
til markedsføring af ’Kom ud af PomFRITTEN’s besøg i klubben samt hjælp til 
opstart af samarbejde med den lokale SFO/Fritidshjem

•	 DBUs instruktører alias Agent SuperSund og Grev Mug møder op med en bil fyldt 
med spændende aktiviteter, og styrer hele forløbet fra udpakning 1½ time før af-
viklingen, til alt er pakket sammen igen, og alle har holdt et kort evalueringsmøde

•	 Den – eller de inviterede SFO/fritidshjem modtager en vejledning med hjem efter 
endt afvikling, således at de kan arbejde videre med fodbold, sundhed, leg og 
bevægelse efterfølgende i institutionen

Din klub kan forvente:

’Kom ud af PomFRITTEN – brug bolden’, er en ny rekrutterings – og sundhedsaktivitet i 
DBU. Både drenge og piger - og pædagoger i landets  SFO og fritidshjem, skal tilbydes 
en oplevelse af, at der er sammenhæng mellem fodbold og bevægelse, sundhed og godt 
kammeratskab igennem fodboldklubberne i Danmark. Aktiviteten er den første af sin 
slags, og den er bygget op omkring etv samarbejde imellem klub og den lokale SFO eller 
fritidshjem.

Som et omrejsende ’Fodbold, lege – frugtland’ ankommer ’Kom ud af PomFRITTEN’ til Je-
res klub og tager børnene med på en mission sammen med Agent SuperSund for at redde 
frugter og grøntsager fra udryddelse. Den farlige Grev Mug er på spil.

DBUs to instruktører alias Agent SuperSund og Grev Mug, samt 4-6 pædagoger fra 
den eller de  SFO/Fritidshjem I vælger at invitere, suppleret op med 8 – 6 hjælpere/træ-
nere/forældre fra klubben sørger alle for at børnene får nogle sjove timer med fodbold i 
trygge omgivelser. Agent SuperSund vil lede børnene igennem missionen og Grev Mug vil 
drille dem lidt undervejs, men vil også under afviklingen, hjælpe både klubbens hjælpere 
og de deltagende pædagoger igennem stationerne med gode råd og vejledning om hvor-
dan man kan forene fodbold og leg.

Efter ’Kom ud af PomFRITTEN – brug bolden’s’ besøg, får I som klub mulighed for at invi-
tere børnene til træning i klubben efterfølgende via et ’Invitation til træning’-postkort og 
det eller de besøgende SFO/fritidshjem får en vejledning med hjem som kan hjælpe dem 
hjemme i institutionen til fremover at arbejde videre med fodbold, bevægelse og sund-
hed. Det eneste kriterie for at kunne ansøge om aktiviteten er, at I efterfølgende både kan 
tilbyde træning i klubben til de fremmødte piger og de fremmødte drenge.



•	 I ønsker flere børn i klubben – både piger og drenge – i alderen 6-10 år
•	 I har lyst til at etablere et samarbejde med den/de lokale SFO og/eller fritidshjem
•	 I ønsker at vise lokalområdet at i er en klub der vægter leg, sundhed og bevægelse
•	 I ønsker at give trænerne i Jeres klub samt pædagogerne i Jeres lokale SFO/fritids-

hjem mulighed for – igennem de 12 hjælpere der skal stilles til rådighed – at over-
være en alternativ træningsform hvor leg og bevægelse er i højsædet, og hvor flere 
af øvelserne kan overføres til den daglige træning i klubben eller den daglige leg og 
bevægelse i institutionen

Derfor skal din klub afholde   
‘Kom ud af PomFRITTEN – og brug bolden’

•	 ’Kom ud af PomFRITTEN – brug bolden’, er en aktivitet for samarbejde imellem klub 
og SFO/Fritidshjem

•	 Afviklingstid: Hverdag 1x2,5 timer eller 2x2 timer på samme dag efter klubbens  
eget valg 

•	 Ved invitation af store SFO/fritidshjem kan man med fordel vælge 2x2 timer, hvor 
børnene deles op i 2 afviklinger på samme dag – vær dog her opmærksomme på 
at 1. afvikling typisk vil være fra kl. 12.00-14.00 og 2. afvikling fra 14.00-16.00. De 
deltagende pædagoger på begge afviklinger skal alle kunne deltage i en introduk-
tion ½ time før første afviklings start. Et alternativ til dette kan være afviklinger 
over to dage)

•	 ’Kom ud af PomFRITTEN – brug bolden’ er max gearet til 140 børn pr. afvikling
•	 Deltagerpris: Gratis
•	 Klubbetaling: 2000,- DKK pr. afvikling – ved to afviklinger på samme dag er  

klubbetalingen på afvikling nr. 2: 1500,- DKK

Fact’s om ‘Kom ud af PomFritten’



Ansøgning:

2011: Via mail til tina@dbu.dk senest mandag d. 30. maj 2011, med klubnavn, 
SFO/Fritidshjemmets navn samt 3 ønsker til afviklingsdatoer i perioden (Ses 
i parentes længere nede på siden) og hvilken af de 2 afviklingmåder I ønsker 
at gøre brug af (1x 2 timer eller 2x 2 timer)

De klubber der afvikler i 2011 vil indgå i en testgruppe af klubber der i efter-
året efter endt afvikling, vil få tilsendt et spørgeskema til udfyldelse. Det 
samme vil den/de inviterede SFO/fritidshjem. Dette udelukkende for at høre 
Jeres mening og - om muligt -, for at kunne gøre ‘Kom ud af PomFRITTEN – 
brug bolden’ endnu bedre i fremtiden.

Afviklingsperioden i 2011 er hverdage mandag d. 15. august – fredag d. 2. 
september for København, Lolland/Falster, Sjælland  og Fyn, samt Mandag   
d. 5. september – Fredag d. 9. september 2011 i Jylland.

2012: Via elektronisk ansøgning samtidig med ansøgning til fodboldskolerne 
og pigeraketten – yderligere info følger.

Kontakt DBU for yderligere spørgsmål:

DBU Børn og Ungdom
DBU Allé 1
2605 Brøndby
Tel: 4326 2222
E-mail: tina@dbu.dk 


