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Dagsorden

• Velkommen	  
• KUV	  /	  Future	  Vejle	  /	  TopCenter	  
• Hvad	  er	  TopCenter	  
• VB’s	  partnerklubber	  
• Udvælgelse	  af	  spillere	  @l	  TopCenter	  
•  Evt.	  
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KUV  /  Future  Vejle  /  TopCenter

KUV	  
• Klubsamarbejde	  om	  Ungdomsfodbold	  på	  Vejleegnen	  
• RIP	  
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KUV  /  Future  Vejle  /  TopCenter

Future	  Vejle	  
•  Indløb	  m/1.	  holdet	  
• Bolddrenge	  for	  1.	  holdet	  
• Arrangementer	  (juleshow,	  Future	  Vejle	  dag)	  
• BilleOer	  @l	  1.	  divisionskampe	  for	  hele	  klubben	  
•  Future	  Vejle	  træning	  
• Opvisningskampe	  
•  Future	  Vejle	  udvalg	  
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KUV  /  Future  Vejle  /  TopCenter

TopCenter	  
•  Tiltag	  fra	  DBU	  
• Kører	  sideløbende	  med	  Future	  Vejle	  samarbejdet	  
•  Træning	  for	  U10-‐U11-‐U12	  drenge	  med	  særlige	  forudsætninger	  
•  Ikke	  kommercielt	  samarbejde	  
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Hvad  er  TopCenter

Formål:	  
At	  give	  U10-‐U11-‐U12	  spillere	  med	  særlige	  forudsætninger	  en	  ugentlig	  
ekstra	  træning	  med	  god	  matchning	  i	  gennemsig@ge	  og	  definerede	  
rammer,	  og	  hvor	  de	  forbliver	  medlemmer	  i	  egen	  klub	  
	  
• DBU	  
•  TopCentre	  
• Partnerklubber	  
• Deltagere	  
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Hvad  er  TopCenter

DBU	  
• Definerer	  rammerne	  for	  hele	  projektet,	  og	  de	  følger	  op	  på	  det	  
arbejde,	  der	  bliver	  lavet	  på	  TopCentrene	  samt	  følger	  deltagerne	  via	  
spillerlister	  mm.	  
•  I	  første	  omgang	  et	  treårigt	  pilotprojekt,	  hvor	  man	  undervejs	  @lføjer	  
og	  @lreOer,	  så	  der	  om	  tre	  år	  foreligger	  et	  koncept	  for	  frem@dig	  
udvikling	  af	  de	  unge	  talenter.	  
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Hvad  er  TopCenter

TopCenter	  
• Primært	  de	  tradi@onelle	  talentudviklingsklubber	  
•  Sikre	  alle	  DBU’s	  krav	  er	  opfyldt	  
•  En	  klub	  kan	  have	  et	  TopCenter	  på	  en	  anden	  adresse	  en	  klubbens	  egen	  
•  En	  klub	  kan	  have	  flere	  TopCentre	  
• Vejle	  Boldklub	  har	  et	  TopCenter	  med	  adresse	  i	  VB	  Parken	  
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Hvad  er  TopCenter

Krav	  @l	  TopCenter	  
• AnsæOelse	  af	  Fodboldfaglig	  18	  @mer/uge	  
• AnsæOelse	  af	  koordinator	  
•  Trænere:	  en	  B	  +	  en	  C	  træner	  pr.	  16	  deltagere	  
• ½	  bane	  pr.	  16	  spillere	  
•  2	  oOemandsmål	  +	  4	  tremandsmål	  pr.	  16	  spillere	  
•  Indberetning	  @l	  DBU	  på	  hver	  enkelt	  spiller	  
• Udarbejdelse	  af	  spillerprofil	  og	  udviklingsfilosofi	  
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Hvad  er  TopCenter

Partnerklubber	  
• Alle	  klubber	  der	  ligger	  indenfor	  45	  minuOers	  kørselsafstand	  @l	  et	  
TopCenter	  kan	  blive	  partnerklub	  med	  pågældende	  TopCenter	  
• Partnerklubbernes	  medlemmer	  @lsammen	  udgør	  spillergrundlaget,	  
og	  man	  må	  udtage	  4%	  af	  spillergrundlaget	  @l	  TopCenter	  træning	  
• Det	  er	  altså	  det	  samlede	  antal	  spillere	  i	  partnerklubberne,	  der	  afgør	  
hvor	  mange	  spillere	  det	  enkelte	  TopCenter	  må	  udtage	  @l	  træningen	  
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Hvad  er  TopCenter

Deltagere	  
• U10-‐U11-‐U12	  drenge	  med	  særlige	  forudsætninger,	  som	  @l	  daglig	  
spiller	  i	  en	  partnerklub	  og	  bor	  højst	  45	  min.	  kørsel	  fra	  Centret	  
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VB’s  partnerklubber

TopCenter	  Vejle	  har	  25	  partnerklubber	  –	  alle	  Future	  Vejle	  klubber	  samt	  
et	  par	  klubber	  fra	  Fredericia	  området	  
• Område	  Vest	  –	  kontaktperson	  Carsten	  Hansen	  
• Område	  Nord	  –	  kontaktperson	  Jørgen	  Thychosen	  
• Område	  Syd	  –	  kontaktperson	  Thomas	  Foged	  
TopCenter	  Vejles	  partnerklubber	  har	  @lsammen	  ca	  400	  spillere	  pr	  
årgang,	  hvilket	  betyder,	  at	  vi	  kan	  udvælge	  16	  spillere	  pr.	  årgang	  
Der	  er	  en	  del	  klubber	  indenfor	  45	  min	  kørselsafstand	  af	  TopCenter	  
Vejle,	  der	  endnu	  ikke	  har	  lavet	  en	  partnerklubaeale,	  og	  derfor	  har	  vi	  
mulighed	  for	  at	  øge	  spillergrundlaget	  op	  @l	  32	  deltagere.	  
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Udvælgelse  af  spillere

• Udvælgelsen	  sker	  i	  samarbejde	  mellem	  den	  Fodboldfaglige	  på	  
TopCentret	  og	  trænerne	  i	  partnerklubberne	  
• Ved	  en	  konkret	  henvendelse	  kontakter	  TopCentret	  først	  
partnerklubbens	  kontaktperson	  og	  dereeer	  forældre	  og	  træner	  @l	  
pågældende	  spiller	  
• Alle	  får	  to	  prøvetræninger	  før	  endelig	  @lknytning	  
• Man	  er	  sikret	  12	  mdr.	  deltagelse	  	  
• Min	  50%	  af	  deltagerne	  skal	  være	  født	  i	  perioden	  1/7	  –	  31/12	  
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Udvælgelse  af  spillere

U12-‐spillerens	  fodboldfaglige	  profil	  
Vi	  scouter	  eeer	  følgende	  3	  principper	  og	  disse	  principper	  danner	  grundstammen	  for	  vores	  talentsektor.	  	  
•  Teknik	  

•  At	  spillerne	  tydeligt	  og	  ailaret	  anvender	  deres	  individuelle	  kvaliteter	  
•  At	  spillerne	  har	  særlige	  forudsætninger	  ijt.	  de	  tekniske	  parametre	  

•  Mod	  
•  At	  spillerne	  udviser	  mod	  og	  beslutsomhed	  
•  Tør	  udfordre	  1v1	  
•  Tør	  lave	  den	  afgørende	  aflevering	  

•  Passion	  
•  At	  spillerne	  har	  et	  offensivt	  mindset	  både	  med	  og	  uden	  bold	  
•  At	  spillerne	  arbejder	  hårdt	  og	  dynamisk	  i	  begge	  spilretninger	  
•  At	  spillerne	  arbejder	  hårdt	  og	  aggressivt	  i	  pres	  og	  genpressitua@oner	  
•  At	  spillerne	  spiller	  for	  og	  med	  hinanden	  
•  At	  spillerne	  udviser	  vinderaltude	  og	  udstråling	  der	  signalerer	  parathed	  og	  ini@a@v	  
•  At	  spillerne	  arbejder	  fokuseret	  og	  hårdt	  for	  at	  rykke	  sig	  på	  deres	  individuelle	  udviklingspunkter	  og	  sam@dig	  rykker	  sig	  

markant	  på	  deOe	  
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VB Future Akademi 
Værdier og Udtryk 
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Akademi	  

VB	  Futures	  spilles-l	  tager	  afsæt	  i	  VBs	  
kulturarv	  og	  iden-tet	  som	  en	  

talentudviklingsklub,	  der	  udvikler	  spillere	  
med	  individuelle	  færdigheder	  og	  kvalitet	  -l	  
at	  præstere	  på	  øverste	  niveau.	  VB	  er	  kendt	  
for	  at	  spille	  offensivt,	  teknisk	  fodbold	  og	  for	  

at	  have	  store	  individualister.	  	  

VB’s	  kulturarv	  
og	  iden3tet	  
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Vejle Boldklubs værdier 
Teknik – Passion – Mod 
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Når	  et	  VB	  Future	  hold	  er	  
på	  banen	  så	  vil	  disse	  
værdier	  komme	  synligt	  
3l	  udtryk	  

 At	  spillerne	  har	  et	  offensivt	  mindset	  både	  med	  

og	  uden	  bold	  

 At	  spillerne	  arbejder	  hårdt	  og	  dynamisk	  i	  

begge	  spilretninger	  	  

 At	  spillerne	  arbejder	  fremadreOet	  i	  forsvars/

presspillet	  

 At	  spille	  hur@gt	  pasningsspil	  

 At	  spillerne	  tydeligt	  og	  ailaret	  anvender	  
deres	  individuelle	  kvaliteter	  

 At	  spillerne	  udviser	  mod	  og	  beslutsomhed	  1v1	  

 At	  have	  en	  aggressiv	  genpresfase	  

 At	  vi	  spiller	  for	  hinanden	  og	  med	  hinanden	  

 At	  vi	  udviser	  vinderaltude	  og	  udstråling	  der	  

signalerer	  parathed	  og	  ini@a@v	  


