
 

                                                     

Støttet af Kolding Kommune 

FSK Kolding 

FC Kolding Nord - Kolding IF - Seest Boldklub 

indgår trænersamarbejde  
 

Som et nyt led i FSK-samarbejdet vil der fra 1. januar 2019 blive foretaget trænerudveksling 

mellem flere klubber i FSK-samarbejdet. Helt konkret betyder det, at to trænere fra Kolding IF i 

en periode skal træne og lede hver deres hold i henholdsvis Seest Boldklub og FC Kolding 

Nord. Trænerudvekslingerne skal ses som et strategisk bidrag til at træningskvaliteten højnes 

klubberne imellem samt agere arena til at videreudvikle to dygtige trænertalenter med på sigt 

at tage skridtet op som elitecheftrænere.  

Kolding IF og Seest Boldklub har indgået en aftale, der gør at fra den 1. januar 2019 og 

halvandet år frem, sikre at den tidligere Harte G&IF træner Phillip Jakobsen tiltræder på årgang 

2008. Phillip har en UEFA B-Licens og er samtidig en del af DBU’s talent dommergruppe, hvor 

han er linjedommer på 2. division, Phillip er en rolig og reflekterende person, der passer 

perfekt til denne aldersgruppe. Phillip vil stå for planlægning og afvikling af 2 ugentlige 

træninger i Seest Boldklub i tæt samarbejde med holdets nuværende trænere. Derudover 

fortsætter Phillip som en fast del af U11 teamet omkring FSK-Topcenteret med Mads Ravn. Det 

nuværende trænerteam bestående af Mikkel Weber Øtoft og Ronni Christensen, vil stadigvæk 

være ansvarlige for afvikling af kampe på holdet. Det er glædeligt at kunne lave et sådant 

samarbejde, med henblik på at optimerer betingelserne for udviklingen af talenterne i Kolding 

Kommune på U11 årgangen.  

 

FC Kolding Nord og Kolding IF har ligeledes indgået et samarbejde, der betyder at Mark 

Schmidt fra den 1. januar 2019 og halvandet år frem er ansat som cheftræner på FC Kolding 

Nords årgang 2004. Mark har en UEFA B-Licens, og arbejder til dagligt i Kolding IF som 

eventkoordinator og morgentræner. Mark har det sidste år været en del af årgang 2004 i 

Kolding IF elitetrup, som assistenttræner. Det er glædeligt at det gode samarbejde har kunne 

finde endnu tættere sammen, samtidig kender Mark overordnet de fleste spillere i FC Kolding 

Nord og omvendt. Mark vil i FC Kolding Nord skulle arbejde tæt sammen med holdets 

nuværende træner Jakob Tonsberg.  

 

Disse ansættelser skal ses som et led i det strategiske samarbejde med henblik på 

talentudviklingen i Kolding Kommune og dermed FSK-Samarbejdet (Fodbold Samarbejdet i 

Kolding Kommune), da det er vigtigt at løfte i flok hvis Kolding igen skal stå stærkest muligt i 

ungdommen, som er i rivende udvikling.  

 

Ved spørgsmål kontaktes Talentchef i Kolding IF Frederik Lund på fl@kif-

fodbold.dk/+4528598224 

 

Kolding, den 23. november 2018 

 

Med venlig hilsen 

 

FSK-Kolding 
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