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DBU København E1-træner er en E-træneruddannelse målrettet 

e-fodboldtrænere, der ønsker at hjælpe børn og unge med at dyrke e-fodbold

          asiskurset tager udgangspunkt i at brobygge  

          mellem e-fodbold og fodbold. I DBU København 

tror vi på, at spillere bliver rigtig gode til e-fodbold, hvis 

de også øver spilsituationerne på skærmen ude på en 

rigtig fodboldbane. Derfor vil du tidligt i forløbet blive 

introduceret til både e-fodboldspillet og fodboldspillet 

på banen under praktikken. Praktikken udgør en stor 

del af det samlede kursus. Det, mener vi, er relevant og 

brugbart nu og her for alle e-fodbold trænere på 

begynderniveau.

 

Kurset har stort fokus på de pædagogiske redskaber og 

værktøjer, teknisk og taktisk e-fodbold, mentaltræning, 

kost og livsstil. Det vil sige, alt det du som træner kan 

bruge for at lave en god træning for børn og unge, der 

dyrker e-fodbold i klubber og foreninger.

OPTAGELSESKRITERIER 

Du skal være fyldt 13 år inden kursusstart.

FORMÅL 

• Hvordan du brobygger mellem E-fodbold og fodbold

• Teknisk og taktisk træning – i spillet eFootball   

   PES2020

• Det gode e-fodboldmiljø – træning og kampe

• Mentaltræning

• Individet som person og som e-fodboldspiller

• Kost og livsstil

• Fysisk træning for e-fodboldspillere

B



VARIGHED OG MØDEPLIGT

10 timers kursus fordelt på én times forberedelse som 

onlineundervisning, 8 timers fremmøde (to gange af fire 

timer) og én times refleksionsmodul online. 

Der er ingen eksamen, men der er krav om 100% frem-

møde på kurset. Hvis kursisten udebliver delvist, vil det 

ikke være muligt at få et kursusbevis. Det vil ligeledes 

ikke være muligt at færdiggøre kurset på andre hold.

REGISTRERING AF KURSISTER 

Da DBU København E1 består af et online forberedelses-

modul, er det nødvendigt, at alle kursister bliver reg-

istreret før første fremmøde på modulerne, så de kan 

modtage link og forberede sig. Dette gøres via Klubof-

fice eller Mit DBU.

KOMPETENCE OG BEVIS 

Gennemførelse af kurset giver mulighed for at benytte 

titlen ”DBU København E1-træner”. Kursisten modtager 

et DBU København E1-trænerbevis efter endt forløb, 

såfremt kurset er gennemført uden fravær.

TILMELDING 

DBU København E1-træner kan afvikles i egen klub 

(se næste afsnit) eller som et åbent kursus, som DBU 

København planlægger i løbet af året. Du kan søge på 

åbne kurser og klubkurser eller kontakte din lokalunion 

for yderligere information. 

Åbent kursus koster: Kr. 950,- pr. kursist 

(inkl. kursusmateriale og forplejning).

KURSUS I EGEN KLUB? 

DBU København E1-træner kan afholdes i jeres egen 

klub - et klubkursus bestilles her. For at afholde kurset, 

skal klubben sørge for følgende:

• Velegnet undervisningslokale som kan aflåses

• Projektor i undervisningslokalet

• Bane – velegnet til årstiden (tag højde for årstid – lys 

   på banen)

• El

• Bolde, toppe og veste

• At alle kursister er registreret inden, så de kan mod

   tage forberedelsesmaterialet

Udstyr kan lejes af DBU København. Kurset varer 8 

timer foruden en times forberedelse (online) og en 

times refleksion (online). 

De 8 timers fremmøde kan afvikles i klubben over én 

dag eller over to/tre mødegange. 

Klubkursus i egen klub koster: Kr. 2.350,- plus kr. 950,- 

pr. kursist

BESTIL KURSUS OG BLIV E1-TRÆNER

Se mere her eller kontakt Henrik Selch, DBU 

København på hese@dbukoebenhavn.dk
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