Strategi herre/drenge-afdelingen VB Moderklubben
Aldersgruppe
Vision/Målsætning

Handlinger
Ressourcebehov
Tidsplan
Tovholder/ansvarlig

U13-U15 drenge (Liga 2 og nedefter – VB Moderklubbens hold)
• Der vil være mulighed for andenhold i hhv. U13-, og U14- og U15aldersgrupperne fremadrettet, som bliver som udgangspunkt drevet fuldt ud af
forældretrænere.
•
•
•
•
•
•
•

Trænere fra 2. hold referer til Sportschef for VBM Drenge-/Herrer.
Spillertilgang til et kommende U13-2 hold fra og med 2021/22 sæsonen.
At sportschefen rekrutterer forældretrænere til holdet.
Forældretrænere på breddehold (2. hold og nedefter).
Ressourcer til træneruddannelse.
Indføres fra sæsonen 2021/2022 via et U13-2 hold.
For 2. hold - Sportschefen for Drenge/Herrer. Sportschefen refererer til
bestyrelsen.

Strategi herre/drenge-afdelingen
Aldersgruppe
Vision/Målsætning

Handlinger

U16-, U17- og U19 Drenge Liga 1
• Hold på højeste regionale niveau (Liga 1) i U16, U17 og U19
(ansøgningsrækker).
• Ingen vision om at have yderligere 2. hold i VB Moderklubben m.m. at dette er
forældredrevet.
• At spillerne oplever at der stadig tages hånd om deres udvikling, selvom de ikke
er tilvalgt klubbens Liga hold.
• Være det foretrukne klubvalg for spillere i regionen, som ikke er selekteret til
enten U17/U19 Liga eller U17/19 Divisionen i andre klubber.
• At VBM fastholder spillere i særligt nærområdet fra U15 Liga-truppen.
• At U16 Drenge Liga 1 i gennemsnit udvikler spillere, som kan indgå ligeligt i U17
Liga truppen på sigt.
• At U17 Drenge Liga 1 i gennemsnit udvikler spillere, som kan indgå ligeligt i U17
Liga truppen på sigt.
• Italesætte det at spillere udvikler sig forskelligt.
• Spillermøde ultimo sæsonen med de U15 Drenge Liga spillere som ikke er blevet
tilvalgt af VBA til U17 Liga mhp. fastholdelse og orientering omkring U16 Liga 1
tilbud og plan – sportschefen og eller Transitionskonsulenten er mødeleder.
• Et halvårligt individuelt spillermøde med cheftræner- og transitionskonsulent hos
U16 Liga 1 med status på spillerens udviklingsplan og evt. næste skridt U17 Liga
1 el. U17 Liga
• Et halvårligt individuelt spillermøde med cheftræner- og transitionskonsulent hos
U17 Liga 1 med status på spillerens udviklingsplan og evt. næste skridt U19 Liga
1 el. U19 Liga.
• Et halvårligt individuelt spillermøde med cheftræner og transitionskonsulent hos
U19 Liga 1 med status på spillerens udviklingsplan og evt. næste skridt U19
Liga, U19 Liga 1 eller Herresenior hos VBM.
• Fastholdelse af egne spillere
o Individuelle udviklingsplaner for spillere.

Ressourcebehov

•
•
•
•
•
•
•
•

•
Tidsplan
Tovholder/ansvarlig

•
•

o Evt. Fysiske test.
o Evt. video af kampene.
Et tæt samarbejde med VIES mhp. spillere til U16 Liga 1 og U17 Liga 1.
Et tæt samarbejde med Campus mhp. spillere til U19 Liga 1.
Cheftrænere på alle tre årgange har alle en høj faglighed både fodboldmæssigt
men også menneskeligt. A-licens er ikke et krav, men de fodboldmæssige
kvalifikationer skal være deroppe af.
En assistenttræner pr. hold.
Tæt samarbejde med VBA U17 Liga trænerteam samt U19 Liga trænerteam via
Transitionskonsulenten.
Styrketræningstilbud i samarbejde med VIES for U16 og U17.
Styrketræningstilbud i samarbejde med Campus eller Herresenior for U19.
Midler til træneruddannelse.
Ansættelse af transitionskonsulent. Vedkommendes rolle vil primært fokusere på
”in between spillere” samt overgangene fra en afdeling til den næste – fx
overgang fra U15 til U16, U17 til U19 etc. En ”in between spiller” kan defineres
som værende en spiller, der i øjeblikket kan have svært med at præstere på
højeste landsdækkende niveau, men som har potentiale og vilje til at udvikle sig
til at kunne det. Transitionskonsulenten vil særligt have fokus på en gruppe af
disse spillere på årgang ved hhv. U16, U17 og U19. Transitionskonsulenten vil
ikke være udførende på træningspas, men vil følge de nævnte spillere via
udvalgte træninger, via udvalgte kampe og faste dialogmøder vedr. spillernes
udvikling.
Morgentræning om tirsdagene (tidsrummet 08.00-10.00) for spillere, der går på
10’eren samt Campus. Ansættelse af træner til dette formål.
Træder i kraft pr. januar-21.
Sportschefen for Drenge/Herrer. Sportschefen refererer til bestyrelsen.

Aldersgruppe
Vision/Målsætning

Herresenior
• At have det bedste herresenior tilbud i Vejle-by og nærområde – på sigt i
kommunen.
• At holdet indenfor en periode på to år bevæger sig fra sin nuværende Serie 2række til Jyllandsserie-niveau og dermed forventet er det højest rangerende
seriehold i kommunen.
• At holdet indenfor en efterfølgende periode på to år stadig mindst er at befinde i
Jyllandsserien og dermed er konsolideret på det niveau.
• Cheftræner med en høj faglighed både fodboldmæssigt men også menneskeligt.
A-licens er ikke et krav, men de fodboldmæssige kvalifikationer skal være
deroppe af.
• En assistenttræner.
• Gerne én holdleder.
• Målmandstræning.
• Vi ønsker ikke at spillere modtager omkostningsgodtgørelse, udstyr eller
lignende som en ydelse for udelukkende at spille HS1 fodbold hos VBM.
• Fra og med sæson 2021/22 at etablere et HS2, hvis potentialet i det kan vise sig
bæredygtigt. Niveaumæssig-sigte hedder Serie 3 indenfor to år.
Handlinger
• Fastholdelse af egne spillere
o Individuelle udviklingsplaner for spillere, som ønsker det.
o Have fokus på, at hjælpe unge fraflyttere videre til et nyt godt miljø
gennem klubbens netværk.
• Samarbejde med Campus omkring førsteårs-seniorer.
• Fokus på sociale arrangementer/afslutningsfest med damesenior etc.
Ressourcebehov
• Afsøgning af mulighed for tilbud om styrketræning.
• Afsøgning af midler til en årlig træningslejr med mindre egenbetaling for spillere.
Tidsplan
• Træder i kraft januar-21
Tovholder/ansvarlig
• Sportschefen for Drenge/Herrer. Sportschefen refererer til bestyrelsen.

