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TOP-center nyhedsbrev januar 2019 – 2. del af 2 

TOP-center projektet 
Punkt A+B er beskrevet i 1. del af nyhedsbrevet 
 

C + D) Lokale hensyn og udvalgte cases fra efteråret 2018 
✓ Se lokale hensyn og udvalgte cases i vedhæftede bilag 1+2 

 

E) De 4 områder i projektet, vi får flest henvendelser (spørgsmål og kommentarer) om 
Udvalgt oprids af de 4 områder vi modtager flest henvendelser omkring… 

1. Kamp 
Vi har fået en del spørgsmål til kamp/e – de kan grundlæggende opdeles i 2 områder… 

a) Henvendelser om andre TOP-centre der har spillet kamp/e… 
• Vi har siden projektstart modtaget 5 henvendelser med spørgsmål om andre TOP-centre 

der spiller kampe. 

• Vi har i de 5 tilfælde kontaktet det TOP-center der skulle have spillet kamp/e. 

• I alle tilfælde har der været tale om misforståelse, kommunikationsfejl eller ikke 
opdateret informant. 

• Ingen konflikter – i hvert fald ikke nogen vi har hørt noget om efterfølgende. 
Kommentar: Vi anser jeres henvendelser som en positiv og konstruktiv hjælp til os, jer selv og de 
øvrige TOP-centre. Dette gælder uagtet om I henvender jer med spørgsmål, input eller 
kommentarer. 
Vi ser henvendelserne som et udtryk for at I, og vi, på tværs af landet, gensidigt, ”holder øje med 
hinanden” på en relevant måde samt at der fortsat er et godt og stort fokus på TOP-center projekt 
og TOP-centre. 
Vi anser ikke henvendelserne som ”stikker-sager”, især ikke fordi vi i hvert tilfælde har opnået en 
konstruktiv snak om tingenes faktuelle tilstand samt oftest en videre brugbar viden eller erfaring. 

➢ Vi har én opfordring: Baseret på vores erfaringer med den direkte kommunikation, vil vi 
foreslå jer, at I, hvis I bliver i tvivl om ”noget” på et andet TOP-center, eks. om de spiller 
kamp/e, starter med at spørge det pågældende TOP-center direkte. 
Det er en opfordring, ikke et krav. Vi tager fortsat gerne imod alle henvendelser. 

 

b) Kommer vi til at spille TOP-center kamp/e i TOP-center projektet? 
• Svaret lige nu = Vi ved det ikke 

• Nogle grundlæggende spørgsmål, hvis kamp/e på et tidspunkt skal/kan bringes i spil, 
kunne bla. være 
Hvad betyder ”Kamp” – Formålet med at spille kamp – Målet med at spille kamp – 
Hvordan skal der spiles kamp – Hvornår skal der spilles kamp – Hvor ofte skal der spilles 
kamp – Hvilke aldersgrupper skal spille kamp – Osv. 

• Kamp kan have mange formål og udtryk. Kamp har mange fordele, og mange ulemper. 

• Indtil videre må/kan vi ikke spille kamp. 

• Opsummering: Vi anerkender en interesse omkring kamp. Vi udelukker ikke der på et 
tidspunkt kan spilles kamp i TOP-center regi, vi lover det heller ikke. 

• Vi fastholder vores fokus mod træning og trænerne - udviklingen af denne og disse. 
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2. 50/50 (RAE) 
Kravet om 50% spillere fra 2. halvår er det område vi har modtaget markant flest henvendelser 
omkring… 

➢ Kravet har, med lokale nuancer, vist sig at være udfordrende svært at leve op til 
o Heldigvis viser de nationale data, at det er lykkedes jer i fællesskab at komme 

meget tæt på en fordeling af 50% fra 1. halvår og 50% fra 2. Imponerende stærkt 
arbejde!! 
Data viser dog også at alt ikke er fryd og gammen alle steder – det er vi i gang 
med at identificere således vi kan få rettet det til alle steder. 

• 3 typer af tilbagemeldinger fra TOP-centre… 
a) Rigtig mange klubledere og trænere er ikke bevidste om eller/og kender til RAE 

Kommentar: Derfor kommer der logisk ikke RAE tiltag fra de kanter. 
Derfor indstiller klubberne ikke nok spillere fra 2. halvår (de steder hvor 
klubberne indstiller spillerne) 

b) I mange klubber er 2. halvårs spillerne allerede ”sorteret fra” på de bedste hold 
når spillerne rammer U10. De findes ikke ude i praksis 
Kommentar: OB har undersøgt om der på Fyn er en skævvridning i årgangene 
allerede fra spillerne starter til fodbold. Dette er ikke tilfældet. På Fyn er der ca. 
lige mange fra 1. og 2. halvår når spillerne starter som helt små. 
Jeg kender ikke til en lignende national undersøgelse? 
Hvor er 2. halvårs spillerne så senere – de må være der…! 

c) I mange klubber er 2. halvårs spillerne ”ikke valgt til” den mest kontinuerlige 
træning og øvrige fodbold-matchende aktiviteter i de tidlige årgange, og kan 
derfor have modtaget mindre kontinuerlig påvirkning gennem træning 
Kommentar: Spillerne findes i et eller andet omfang stadig i fodbolden, men 
spiller på. 2. eller 3. holdet, hvor de ikke er matchet eller er blevet kontinuerligt 
fodboldfagligt påvirket. 
I klubber hvor 2. – 3. holdet er velfungerende, er ”ikke valgt til” potentielt ikke et 
RAE problem, da spillerne her trænes godt på flere niveauer. 
Spiller 2. halvårsspillerne (bredt set) i de næstbedste rækker? 

 
➢ Kan kravet ændres 

Ikke lige nu! 
Hvad gør vi så med ”Spiller-Ind” i praksis? 

Det skal debatteres og behandles d. 18. marts 😊. Ikke kravet – men hvordan og 
hvad vi gør for at løse RAE skævvridningen i praksis. 
Det ser vi meget frem til at høre jeres ideer til og løsninger på d. 18.3. 
 

3. Klubskifte 
Har vi skrevet om flere steder i nyhedsbrevets 2 dele, bla. i de udvalgte cases i bilag 2. 
Klubskifte er et område der pt. er et stigende fokus på i dansk fodbold. 
Vi vil gøre vores til at vi i fællesskab – med udgangspunkt i spillerne – finder mulige løsninger der 
sikrer hver case kan behandles ud fra det samme grundlag,, men også med hver sine præmisser. 
 

4. Administrative krav til data 
Husk at fremsende alle ændringer til data på jeres TOP-center, så snart I alligevel behandler dem. 
Jeres data er afgørende for projektets handlemuligheder og mulige succes. 
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F) Evalueringer af TOP-center projektet 
Lille rapport: DBU Projekt & Analyse er ved at lægge sidste hånd på en lille evalueringsrapport.  
Rapporten er skrevet på baggrund af jeres fremsendte data, et mindre antal interviews af forskellige 
projektparter, mv. 
Rapporten sendes til orientering i DBU`s bestyrelse, derefter modtager vi den. 
Vi ser frem til på det tidspunkt at kunne præsentere jer for rapporten. 
 
SDU undersøgelse + stor rapport: I løbet af den kommende tid vil I få mere info omkring den store 
undersøgelse og evaluering, der over det kommende år til halvandet, vil blive gennemført af Syddansk 
Universitet (SDU). 
Her vil alle projektparter få tilsendt spørgeskemaer, der skal føre til en senere feltundersøgelse og til 
sidst en stor rapport om TOP-center projektet og dets parter. 
 
Hvordan det hele præcis kommer til at foregå samt vores og jeres rolle, informerer vi om så snart vi ved 
mere fra SDU. 
 

 

Fortsætter på næste side 
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1. TOP-center 

 
A) 2 nye/ændrede TOP-center afviklingsklubber 
Beskrevet i 1. del 
 

B) Ansatte: Koordinator / FodboldFaglig 
Vi må desværre skubbe den fuldt opdaterede koordinator/fodboldfaglige liste til næste uge. 
Vi mangler de sidste detaljer. 
Ingen fare eller ko på isen – det hele skal bare lige falde på plads. 
 
C) Øge antallet af pladser på TOP-center (Øget Spillergrundlag) 
Beskrevet i 1. del 

 

 

 
2. Partnerklubber 

 
A) Direkte udsendelse af skriv fra TOP-center projektgruppen til Partnerklubberne 
I relation til udsendelsen af U12 rekrutterings-skrivet til Partnerklubberne, har vi fået et antal 
henvendelser omkring det gode i at projektgruppen kunne sende direkte. 
Vi har tidligere beskrevet udfordringerne bag hvorfor vi ikke kan sende direkte, hvis det skal være med 
sikkerhed for de helt opdaterede kontaktlister. 
 

Men – hvor der findes vilje, findes der en vej med ideer 😊!  
Derfor… 
Model 1: I sender ud til Partnerklubberne. 
Model 2: I vælger om I eller vi sender til Partnerklubberne. 
Model 3: Vi sender direkte til Partnerklubberne. 
 
Forudsætning 
Model 2+3 forudsætter I sender os jeres senest opdaterede kontaktlister, når de skal bruges. 
Mere om det, når det bliver aktuelt næste gang. 
 
Note 
Vi sender ikke noget direkte til Partnerklubberne uden at I kender til det først. 
Og, i alle de tilfælde jeg lige nu kan komme på, vil I også blive involveret før vi sender noget ud direkte. 
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3. Spillere 

 
A) U12 rekrutteringsreglen og data-registrering 
Beskrevet i 1. del 
 

B) Klubskifte/r 
Beskrevet i 1. del + i forskellige dele af denne 2. del 
 

C) Garantireglen 
Vi skal blot gøre opmærksom på, at I som TOP-centre kun kan stoppe spillere 2 gange om året… 

✓ I perioden op til 31.12.XX 
✓ I perioden op til 30.06.XX 

Spillerne kan altid selv stoppe deres forløb (husk at indsende disse ændringer) 
 
Garantireglen: 12 måneder + løbende måned frem til enten 31.12 eller 30.06. 

 

 

 
4. Trænere 

 
A) Trænerne som afgørende fokuspunkt og indsatsområde i projekt år 2 (+3) 
I løbet af februar/marts måned vil jeg/vi arbejde på at finde frem til ideer, løsningsforslag og lignende vi 
kan præsentere og arbejde ud fra i den resterende del af projektet. 
 
Vi vil inddrage jeres erfaringer, Træneren er Nøglen og andre parter med relevante erfaringer. 
 
Senest primo april, vil vi præsentere vores arbejde for jer. 

 

 

 
5. Fodboldfilosofi 

 
Ingen punkter i januar-udgaven af nyhedsbrevet. 

 

 


