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Fodboldmiljøets normer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback 

 

Aktører Fase 1 Aktører Fase 2 Aktører Fase 3 

DBU Bestyrelse TC følgegruppe  TC projektmedarbejdere 

DBU’s Breddeudvalg TC projektmedarbejdere DBU Talenttrænere 

DBU’s Prof-udvalg DBU Talenttrænere TOP-centre 

Herre Elite Ungdomsgruppe (HEG) TOP-centre Klubber 

DBU’s børnegruppe  Klubber Trænere 

Ad-hoc gruppe vedrørende bedre spillerudvikling 

tidligere  

(Lokalunioner) TC spillere 

TC følgegruppe   Forældre 

TC Projektgruppe  

DBU Lokalunioner 

DBU Elite 

TC projektmedarbejdere 

 

Fase 1.  

Udvikling af konceptet og 

implementeringsstrategier  

- Indhold 

- Mål 

- Implementeringsaktører 

- Implementerings-

instrumenter 

- Tildeling af ressourcer 

Fase 2.  

Implementeringsprocessen 

- Samspillet mellem 

implementerings-aktører 

 

 

 

 
Interesser Logikker 

Fase 3.  

Implementerings-

resultater 
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• Hvad er din forståelse af TOP-centret? 

• Hvor kommer din viden fra? 

• Hvordan ser du din/børnegruppens rolle? /breddens rolle? 

• Hvilke positive forhold ser du? 

• Hvilke problematikker ser du? 

• Hvordan ser du TC idéen i fremtiden? 

Tema: Regler 

• Oplever du at breddeklubberne er bevidste om reglerne i TC projektet? 

• Hvilke tilbagemeldinger har du fået om reglerne i TC projektet? 

o 50/50 fordeling 

o Ingen kampe 

o Andre 

Tema: Partnerklubbernes viden 

• Hvor godt kender partnerklubberne til TC projektets detaljer? 

• Hvilke positive forhold omkring projektet omtaler partnerklubberne? 

• Hvilke problematikker omtaler partnerklubberne? 

• Hvordan ser breddeklubberne deres rolle i projektet 

o Klubberne der er partnerklubber 

o Lokale klubber der ikke er partnerklubber 

Tema: Kommunikation 

• Hvor ofte modtager partnerklubberne information fra deres TOP-centre? 

• Hvilken information kommunikeres fra TOP-centrene? 

• Hvordan foregår kommunikationen mellem TOP-centre og partnerklubber? 

• Hvordan vurderer du at partnerklubberne behandler den information de modtager? 

• Hvor ofte kommunikerer partnerklubberne til TOP-centrene? 

• Vurderer du at de lokale klubber ønsker mere eller mindre information? 

 

Vil du tilføje noget, du ikke allerede har sagt? 
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• Hvad er din forståelse af TOP-centret? 

• Hvilke roller mener du de forskellige aktører har i projektet? 

o Herunder: Hvordan ser du din/projektgruppens rolle? 

• Hvilke positive forhold ser du i TC projektet? 

• Hvilke problematikker ser du i projektet? 

• Hvordan ser du TC idéen i fremtiden? 

 

Tema: Regler 

• Hvordan oplever du at TOP-centre og Partnerklubber håndterer reglerne i projektet? 

• Hvilke tilbagemeldinger har du fået omkring reglerne? 

o Er her sket en udvikling/ændring? 

 

Tema: Partnerklubbernes viden 

• Oplever du at visionerne for TC projektet er kommet ud i dansk fodbold? 

o Hvilke årsager ser du til det? 

• Hvordan er din oplevelse af interessen for projektet blandt de involverede? 

o Lokalunion 

o Partnerklubber 

o Lokale klubber 

o Forældre 

• Hvilke typer henvendelser modtager du fra partnerklubberne i projektet? 

 

Tema: Kommunikation 

• Hvad er dit indtryk af kommunikationen mellem TOP-centrene og deres partnerklubber? 

• Hvordan behandler de forskellige aktører informationen fra projektgruppen? 

o Hvordan er kommunikationsvejen? 

o Er alle aktører i stand til at modtage og behandle kommunikationen? 

 

Vil du tilføje noget, du ikke allerede har sagt?  
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Aktører Rolle/opgaver 

DBU Bestyrelse Har vedtaget TC projektet på baggrund af understående 

gruppers arbejde. 

DBU’s Breddeudvalg Tog stilling til Ad hoc-gruppens arbejde. Var med i 

beslutningen om at nedsætte en TC følgegruppe 

DBU’s Prof-udvalg Tog stilling til Ad hoc-gruppens arbejde. Var med i 

beslutningen om at nedsætte en TC følgegruppe 

Herre Elite Ungdomsgruppe (HEG) (Thomas Gram, 

Thomas Andersen, Teddy Pedersen, Sune Smith-

Nielsen, Ole Keldorf, Ole Bjur, Niels Rossing, Kim 

Vilfort, Kim Hallberg, Jesper Sommer, Jesper Stüker, 

Flemming Berg, Claus Jensen og Anders Gerber) 

Med i beslutningen om at nedsætte ad hoc-gruppen og 

TC Projektgruppen. Orienteres løbende af TC 

Projektmedarbejderne eller af TC følgegruppen. 

DBU’s børnegruppe (Morten Høgsdal, Mogens Mika, 

Kristian Koefoed, Kim Møller, John Johansen, Johanne 

Berg, Flemming Bæhrntsen og Bjarne Christensen) 

Orienteres løbende af TC Projektmedarbejderne eller af 

TC følgegruppen. 

Ad-hoc gruppe vedrørende bedre spillerudvikling 

tidligere (Teddy Pedersen, Ole Keldorf, Flemming Berg, 

Bjarne Christensen, Morten Nielsen og David Kiær) 

Behandlede kommissorie om flere og dygtigere spillere 

under U13. Forløber til TC følgegruppen. Leverede 

produkt til prof- og breddeudvalg. 

TC følgegruppe (Teddy Pedersen, Ole Keldorf, 

Flemming Berg, Bjarne Christensen, Kristian Koefoed 

og David Kiær) 

Ad-hoc gruppen overgik til at være en TC følgegruppe 

ved TC Projektgruppens etablering.  

Orienteres løbende af TC Projektmedarbejderne og 

videreformidler budskaber inden for DBU-systemet. 

TC Projektgruppe (Claus Frank-Nielsen, Mikkel 

Hemmersam, Jakob Larsen, Hans Jørgen Haysen, 

Flemming Bro, Jesper Stüker, Ole Keldorf og Mads 

Krogsgaard) 

Arbejdede videre med ad-hoc gruppens rammemodel 

med fokus på at udarbejde en konkretiseret 

implementeringsmodel. Det blev til TC projektet. 

DBU Lokalunioner Har overordnet ansvaret for klubber og spillere. Ingen 

direkte rolle i projektet. 

DBU Elite Ansat TC projektmedarbejderne 

TC projektmedarbejdere Ansvarlig for den daglige drift af projektet.  

DBU Talenttrænere Fodboldfaglig sparringspartner til TOP-centrene.  

TOP-centre Ansat Fodboldfaglige+koordinatorer. Skal følge nogle 

overordnede projektregler. Uddanner TC spillere. 

Klubber Er forskellige. Nogle har etableret TOP-centre 

(licensklubber), nogle er partnerklubber, nogle er ikke 

involverede. Løser i fællesskab opgaver som: 

Træneransættelser, spillerudvælgelse, afvikle træning, 

sparring, etc. 

Trænere Fra ansvarlige klubber afvikler TC træning. Fra 

partnerklubber er med til at finde spillere, der skal på 

TOP-centre. 

TC spillere Skal møde op, træne, spille og lære. 

Forældre Forældre til TC spillere er en part, der videreformidler 

information. 
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Herunder bringes en tidslinje, der omhandler hændelser i perioden inden TOP-centrenes opstart. I tidslinjen 

bringes et udpluk af de mest relevante møder mellem projektets aktører inden TOP-centrenes opstart. Med 

tidslinjen illustreres det, hvor meget arbejde, der gik forud for opstarten. 

 

Denne tidslinje præsenterer hændelser i TC projektets år 1. Tidslinjen illustrerer, at TOP-centrene fire gange 

i løbet af 2018 har været samlet til en fodboldfaglig samling, hvor de har kunne vidensdele og sparre med 

hinanden. 

I 2019 vil der fortsat være fokus på vidensdeling mellem TOP-centrene, mens det også vil have høj prioritet 

at dygtiggøre U10-U12 trænerne. Det sigter mod at øge kvaliteten i dansk U10-U12 børnefodbold.


