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Projektets baggrund

Player Social Responsibility (herefter PSR) er 
Spillerforeningens CSR-initiativ, som blev 
startet efter opfordring fra medlemmerne.  

Det hele startede med kampagnen Giv Racismen Det Røde Kort i 2006. 
I sommeren 2012 blev projektet Arena Spartacus tilføjet til PSR’s virk-
somhed. Arena Spartacus blev til med bl.a. inspiration fra det engelske 
projekt Balls to Poverty, som siden 2005 har brugt fodbold til at hjælpe 
udsatte børn og unge i England og Sydafrika. Gennem projektet har 
unge gennemført fodboldtræning, fodboldtræneruddannelser, arran-
geret og deltaget i foredrag på skoler og udvekslingsrejser til Sydafri-
ka. Balls to Povertys succes kan måles i, at en stor del af deltagerne 
gennem projektet er blevet motiveret til at fortsætte i uddannelse og job 
efter endt studentereksamen. 

Alle skal starte et sted og Arena Spartacus begyndte i Bispebjerg med 
visioner om at vokse sig ligeså stort som Balls to Poverty. Som udgangs-
punkt var projektet lovende og det har allerede succes i lokalområdet. 
Der er skabt et solidt samarbejde med de lokale kræfter, børn står i kø 
for at komme til træning og allerede i opstarten viste der sig positive 
resultater og den positive udvikling fortsætter. 

Arena Spartacus er et træningstilbud, som ikke indgår i det etablere-
de foreningsliv. Men i takt med at Arena Spartacus vokser, vil der blive 
mulighed for venskabskampe på tværs af arenaerne og under indendørs 
sæsonen kan der blive mulighed for at deltage i lokale offentlige stævner. 

Arena Spartacus støttes bl.a. af superligaspillerne Martin Albrechtsen 
(BIF), Martin Bernburg (BIF), Thomas Kristensen (FCK), Christian 
Traoré (HB Køge), Morten Skoubo (OB), Jores Okore (FCN), Patrick 
Mtiliga (FCN), Henrik ’Tømrer’ Pedersen (tidl. Silkeborg), Thomas 
Røll (tidl. FCK, FCM) m.fl. Dette betyder, at vores Arena Spartacus træ-
nere er tidligere superligaspillere, samt at nuværende superligaspillere 
en gang imellem giver en hånd som hjælpetrænere. 

Med et velfungerende Arena Spartacus Bispebjerg er vi nu klar til at ud-
brede vores virke til andre kommuner, så flere kan få glæde af det. I får 
hermed muligheden for at starte Arena Spartacus op i jeres kommune.
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Målgruppe

Alle er velkomne, men tilbuddet udbydes primært i udsatte områder 
og er hovedsageligt rettet imod marginaliserede unge, som af 
forskellige årsager ikke indgår i det etablerede foreningsliv. Det 
kan f.eks. skyldes adfærdsmæssige og økonomiske vanskeligheder. 
Herunder børn med diagnoser indenfor ASF (Autisme Spektrum 
Forstyrrelser) og ADHD (opmærksomhedsforstyrrelser).

Sammensætningen af børn i Arena Spartacus Bispebjerg 
Under vores start i Bispebjerg har LG Insight1  fastslået at:
•  66 % af de deltagende børn og unge ikke kan deltage i det gængse 

foreningsliv pga. adfærdsmæssige vanskeligheder, mens de 
resterende 37 % ikke kan betale kontingent. 

•  89 % er af ikke-dansk herkomst. 
•  57 % ikke er tilknyttet en foreningsaktivitet. 
•  Kun 31 % tidligere har været fast tilknyttet foreningslivet, mens  

52 % kun har været løst tilknyttet og 17 % slet ikke. 

Personale fra Behandlingsskolerne overværer ofte træningen i 
forbindelse med ASF/ADHD-børnenes deltagelse. I den forbindelse 
vurderer Jonny Rongsted fra Behandlingsskolen Fyrtårnet, ud fra 

iagttagelse af træningen, at en meget stor del af de deltagende børn, 
har en adfærd, der har gavn af netop den type struktureret træning, 
som Spartacus tilbyder.

Om Arena Spartacus udtaler han: ”Projektet er en god ide for 
marginaliserede børn. For mange, især drenge, har en drøm om at 
blive gode fodboldspillere i alderen 8-14 år. Men det 
er ikke alle klubber, hvor trænerne tager hånd 
om børn med særlige behov. De har ofte ikke 
et netværk, der sørger for at få dem af sted. 
Arena Spartacus tager fat i ungerne og dyrker 
talentet på trods af alt muligt andet. Rummet 
til at være anderledes, giver dem lov til at 
deltage på lige fod med de andre.”

Den faktiske sammensætning på 
et Arena Spartacus-hold i jeres 
kommune vil selvfølgelig afhænge 
af, hvilket område I ønsker at 
oprette Arena Spartacus i.  

Arena Spartacus tilbyder fodboldtræ-
ning, som henvender sig til børn og 
unge i alderen 8-18 år.

1.	 LG	Insight	er	et	analyse-	og	rådgivningsfirma,	der	løser	opgaver	for	offentlige	og	private	virksomheder	og	organisationer.		
	 For	mere	info	se:	www.lg-insight.dk4



Formål

Fodbold har mange facetter, som PSR og Arena Spartacus oplever,  
at børnene får glæde af bl.a.:

•  At spille fodbold kræver både teamwork, en vis grad af 
disciplin, kondition og teknik. 

•  At dyrke sport er i sig selv godt for både det fysiske og det 
mentale helbred. 

•  At dyrke holdsport styrker derudover deltagernes sociale 
kompetencer. 

Som træner er man en frivillig voksen relation og rollemodel, en 
faktor der kun øges af, at trænere i Arena Spartacus alle har en fortid 
som professionelle spillere. Under træningen bliver børnene mødt 
med en praktisk pædagogik, der på en uformel måde lærer dem 
at fungere i sociale sammenhænge. Målet er gennem fodbold at 
adfærds- og holdningspåvirke de unge, give dem positive oplevelser 

og en sikker base, der i det lange løb skal motivere dem til at tro på,  
at de kan fuldføre en uddannelse og holde dem ude af kriminalitet. 
Arena Spartacus arbejder også for at give deltagerne så meget 
blod på tanden, at de får lyst til at fortsætte med fodbolden i det 
etablerede foreningsliv. Når dette sker, står Arena Spartacus klar 
med hjælp og vejledning til de unge, så det bliver en positiv oplevelse. 
Dette har Arena Spartacus allerede haft succes med i Bispebjerg. 

Et velfungerende samarbejde med de lokale aktører er en 
forudsætning for, at Arena Spartacus fungerer. Arena Spartacus 
sigter efter de børn og unge, som ikke deltager i det etablerede 
foreningsliv og er afhængig af lokale kræfter for at nå denne 
målgruppe. Arena Spartacus er ikke en konkurrent til de lokale 
aktører. Ønsket er tværtimod at indgå i de eksisterende tilbud og øge 
kendskabet til dem.

Hele princippet bag rekruttering af børn til træningen forudsætter 
lokale samarbejdspartnere med stort kendskab til børnene og 
lokalområdet, som vil investere tid i at hjælpe med projektet.

 

Formålet med Arena Spartacus er først 
og fremmest at hjælpe marginaliserede 
unge gennem fodbold
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Praktik

Forventet start og sluttidspunkt 
Arena Spartacus begynder træning enten d. 1. april eller medio august, 
med udgangspunkt i udendørstræning. Fra midt november til start april 
stræbes der efter indendørstræning, hvis der er kapacitet til det. 

Tilbuddet er ikke et ’projekt’ i normal forstand, da målet er, at det 
skal være et blivende tilbud på ubestemt tid. 

Metode
For det første er der træningen: 
•  Træningen foregår 2-3 gange om ugen (drenge og pigehold) i 

tidsrum, som passer børnene.
•  Der er max 25 børn til træning ad gangen.
•  På banen er der krav om en god tone og opførsel. 
•  Der er så vidt muligt altid en træner og trænerassistent på banen. 

Det giver en dynamisk træning, som sikrer at børnene hele tiden 
bliver udfordret og på denne måde bevarer fokus. 

•  Er der konflikter på banen, skal de altid ende med håndtryk 
mellem børnene. 

•  Det tilstræbes, at der fra tid til anden er en aktiv superligaspiller 
med som hjælpetræner. 

•  Efterhånden vil Arena Spartacus blive udvidet med 
træneruddannelsen Spartans – hvor særligt talentfulde unge får 
tilbudt en fodboldtræneruddannelse, så de på sigt selv kan blive 
trænere/hjælpetrænere indenfor Arena Spartacus, eller måske få 
ansættelse som trænere i andre fodboldklubber. 

•  I forlængelse af Arena Spartacus vil Giv Racismen Det Røde Kort, 
en antiracisme kampagne under PSR, arrangere skolebesøg.  
(Se www.stopracismen.dk)

For det andet er der kontakten til de lokale aktører – denne kontakt 
står den lokale Arena Spartacus-træner for.
•  Rekrutteringen af børnene koordineres i samarbejde med lokale 

aktører ud fra en vurdering af børnenes sociale adfærd overfor 
andre børn og voksne, pasning af skole, fodboldteknisk kunnen og 
adfærd generelt med vægt på det første. Træningen bliver dermed 
en motivationsfaktor for deltagerne.

•  I forbindelse med rekruttering vil der være løbende kontakt og 
evaluering mellem lokale samarbejdspartnere og træneren. 

•  I forbindelse med samarbejdet udbredes kendskabet til 
foreningsaktiviteter og lokale aktører blandt børnene og deres 
forældre.
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Succeskriterier

•  At Arena Spartacus afholder træning 2-3 gange om ugen for max 
25 børn/unge i tidsrum, der passer dem.

•  At kendskabet til Arena Spartacus og de lokale aktører øges i 
lokalsamfundet. 

•  Arena Spartacus skaber kontakt til børn og unge, der har særlig 
interesse for fodbold. 

•  At Arena Spartacus har overblik over de børn, der deltager i 
tilbuddet. 

•  At Arena Spartacus og de lokale aktører får et fast og 
velfungerende samarbejde. 

Projektets interessenter og Mulige lokale 
samarbejdspartnere
•  Skoler (offentlige, private, special-)
•  Fritids/ungdomsklubber
•  Bolig/beboerforeninger 
•  SSP
•  Sports og andre foreninger 
•  Andre sociale indsatser/projekter i området
• Kommunen/sponsorer derudover 

Vores nuværende lokale samarbejdspartnere roser 
os for, at det er ”en stor styrke, at Arena Spartacus 
således kan være med til at fremme de mål og 
værdier, som aktørerne allerede arbejder efter, og 
at Arena Spartacus ikke er en konkurrent til disse 
indsatser.” (LG Insight).

Vi roses også for, at vi: ”grundigt har involveret og 
informeret lokale aktører.” 
(LG Insight).  

Vi håber at kunne få lov at gentage succes’en i 
jeres kommune.
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Evaluering Vil foregå i flere dele 
•  Kontakt mellem træner og lokale samarbejdspartnere ca. 2 gange 

ugentligt: Før og efter træning.
•  Statusmøde 2 gange årligt mellem alle lokalt involverede 

samarbejdspartnere og træneren/PSR, hvor der evalueres på 
projektet og samarbejdet.  

Indledende fase
Træneren skal:
•  Lave fast aftale om adgang til baner i de relevante tidsrum.
•  Lave opsøgende arbejde, både mht. kontakt med lokale aktører, få 

budskabet om tilbuddet ud til målgruppen m.m. 

Træneren skal i samarbejde med lokale aktører: 
•  Blive enige om et system for rekruttering af spillere, som er i 

overensstemmelse med de eksisterende værdier og metoder hos de 
lokale aktører samt formålet med Arena Spartacus. 

•  Samarbejde om uddeling af materiale om og reklame for Arena 
Spartacus. 

Milepæle
•  Samtlige børn, forældre og aktører i området har kendskab til Arena 

Spartacus såvel som allerede eksisterende tilbud. 
•  Der eksisterer et fast samarbejde om rekruttering med de lokale 

aktører. 
•  Der er 20-25 børn til  

hver træning.

Evaluering
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Personaleressourcer
Følgende vil være tilknyttet den praktiske udførelse af tilbuddet:
•  1 træner, arbejder ca. 25 timer om ugen. 
•  1 assistenttræner ca. 10 timer om ugen. 

PSR ansætter træneren i samråd med kommunen. Træneren 
tager sig af alt det praktiske omkring den lokale afdeling af Arena 
Spartacus. 

Organisatorisk ramme og ansvarsforhold
Træneren er ansvarlig for: 
•  Udførelse og organisering af træningen. 
•  Kontakt med de lokale aktører/samarbejdspartnere.

PSR er ansvarlig for
•  Overordnet koordinering af Arena Spartacus. 
•  Kontakt med kommunen. 
•  Økonomidelen af projektet.

Kontakt
Simon Christensen Direktør 
Tlf. nr. 51 20 54 08 
simon@stopracismen.dk 
Player Social Responsibility
c/o Spillerforeningen 
Frederiksholms Kanal 4, 2. 
1220 Kbh. K 

Kontakt
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