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Eliteudvalget

• To centrale mål
• A) Talentudvikling skal decentraliseres og der skal 

ikke hentes unge spillere til træningsmiljøet i 
Brøndby, for blot at være fyld.

• B) Der skal udvikles spillere, som kan tage en 
plads i et internationalt miljø.

• ELUs rolle og ansvar er defineret via 
kommisorium med bestyrelsen

• MULIGHED FOR AT SKABE RAMMER



Fokus

• DBTU’s samarbejdsaftale med DIF spor 2

• Hvor kan vi få decentrale miljøer med 
morgentræning

• Medfinansieret 

• Samarbejde med 

Ungdomsuddannelser 

Samt folkeskoler!

• Plads til flere



Team Danmarks ATK model

• Hvad vælger vi at gøre?

IIntroduktion til sport

Prøveår
- Lidt målrettet træning
- Fokus på flere sportsgrene

Motionist

Specialiseringsår
- Færre sportsgrene

Investeringår
- Fokus på en sport
- Meget målrettet træning

Tidlig specialisering
- Fokus på en sport 

Sandsynligt 
udfald
Motion og sundhed

Sandsynligt udfald
- Elitepræstationer, større fastholdelse 
af talenter

Sandsynligt udfald
- Elitepræstationer, reduceret fysisk 
sundhed og mindre fastholdelse23
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År

Top 16 i Europa er 28 år, du er stadig 
topspiller som plus 40!



Tiger Woods, Roger Federer og 
Waldner

• For ofte, har vi for STOR focus på sporten

• Skal de lykkedes internationalt

• Skab miljøer med plads til ustruktureret 
træning



De spildte talenter, frafaldet er enormt
48 navne følger, der var med til drenge EM, hvor mange 

er i sporten?
Succesraten er meget lav



Ny struktur giver langt bedre mulighed

• Hvis målet er at få flere spillere til at leve af 
deres sport, så ser det fornuftigt ud (Ros til Linus 
Mernsten)

• Talentudvikling kan komme langt bredere ud

• Talentudvikling kan blive struktureret

• Ratinglisten er OPLAGT redskab

• Idag er det FÅ klubber med de bedste spillere



Svært at spå om talenter
Derfor skal vi fastholde så mange som muligt

• Saddick Adams
• Aisatti
• Pato
• Anderson
• dos Santos
• Bale
• Aguerro
• Krkic
• Borges
• Bruna



Fremtiden

• Decentrale miljøer afgørende
• Fastholde mange flere spiller, i længere tid. Drop out er 

massivt, ødelæggende
• Det grå guld, spillerne med niveau
• Talentmassen er mindre

Lokalt

Regionalt

Nationalt



Talentmassen bliver mindre

Derfor skal der en samlet struktur på talentudviklingen
Lokalt styrkes
Regionalt styrkes
Det smitter af nationalt
Vi har decentrale miljøer seks steder med tilbud om morgentræning fra 7.klasse 
og op



Kvalitet

• Ja vi skal gøre alt hvad vi kan for at være synlige på 
sociale medier

• Men nye medlemmer  og talenter kommer efter 
denne ligning

• Aktivitetsniveau = reklameeffekt + faciliteter + 
forældre + venner + ledere + foreningstilbuddets 
kvalitet + kønsforskelle + afstand til aktiviteten + 
pris + træneruddannelse

• Vi har aldrig haft så mange trænere med job, 
alligevel taber vi spillere

• Derfor skal vi den nye struktur
• Talent Optimerings Projekt



Tak for denne gang

• Jeg trækker mig som formand for Eliteudvalget

• To tilbud var svært at sige nej til

• Udvalgets to øvrige medlemmer trækker sig 
ligeså, såfremt struktur bliver vedtaget og stiller 
deres mandat til rådighed


