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TOP-center nyhedsbrev januar 2019 – 1. del af 2
Vi skriver januar 2019. Dermed er år 2 i TOP-center projektet langsomt ved at starte op.
I den forbindelse modtager I et nyhedsbrevsbrev i 2 dele, hvor vi har udvalgt og kort beskrevet et
antal overordnede punkter, som I er velkomne til at spørge dybere ind til eller kommentere på.
2. del af nyhedsbrevet udsendes i næste uge.

Ekstra punkter fra jer, der skal med i 2. del?!…
Hvis I ved gennemlæsningen af 1. del af Nyhedsbrevet mangler (oplagte) punkter I også ønsker
kommentarer/beskrivelser på, skriv meget gerne tilbage.
Vi kigger så på om de indsendte punkter skal med i 2. del i næste uge eller i en senere udsendelse.

God læsning af 1. del.

TOP-center projektgruppen
v/Claus Frank-Nielsen
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TOP-center projektet
A) Ændret fordeling af ansvarlige TTere på TOP-centre i Øst
I forbindelse med Niels Lawaetz jobskifte og ansættelsen af Max Johansen, har vi valgt at ændre
fordelingen af de ansvarlige Talenttrænere på TOP-centrene i Øst.
✓ TOP-center fordelingen kan læses i Martin Blochs U10-U15 nyhedsbrev.
Her vil vi kort beskrive formål og mål med fordelingen…
➢ Formål
Samle de TOP-centre der har B eller T-licensklubber som ansvarlige klubber.
Under samme ansvarlige Talenttræner (CFN).
Samle ”de mindre” TOP-centres muligheder, udfordringer, løsninger og erfaringer i samme lokale
TT-netværk.
Udnytte den enkelte Talenttræners kompetencer bedst muligt ift. de enkelte TOP-centres
ressourcer, styrker, muligheder, udfordringer og begrænsninger.
Opbygge fælles erfaringer med at være B/T-licensklub og ansvarlig for TOP-center.
➢ Mål
Styrke B/T TOP-centrene mest muligt fodboldfagligt.
Styrke B/T TOP-centrene mest muligt strukturelt.
Opbygge relevante fodboldfaglige og strukturelle værktøjer til anvendelse i praksis.
Opbygge et effektfuldt netværk med videndeling mellem de ansvarlige B/T klubber.

B) Anvendelse af jeres indsamlede og fremsendte data ”til noget konkret”
Rasmus har brugt det meste af hans arbejdstid i efteråret 2018 på at indsamle, samle og registrere jeres
fremsendte data vedrørende…
➢ TOP-center
➢ Partnerklubber
➢ Spillere
➢ Trænere
Det hele blev i november afleveret videre til DBU Projekt & Analyse, der igen har arbejdet videre med at
behandle og relatere de forskellige dataområder.
Forleden modtog vi version 1.0 af jeres data som billeder, grafik og tabeller.
Vi har siden læst på, debatteret og perspektiveret version 1.0. Det er et spændende og interessant
arbejde, som giver os et fantastisk overblik samt arbejdsredskab. Et rigtig godt billede på hvad vi skal
følge op på nu, rose jer for og ikke mindst - hvor vi kan sætte ind med effekt.
Vi er i gang med at samle input til DBU P&A således de kan lave version 2.0 med de suppleringer og
tilpasninger vi har behov for til det fremtidige arbejde med at dokumentere, styrke og udvikle projektet.
Hvornår vi kan præsentere jer for jeres data som billeder, grafer og tabeller ved vi ikke endnu.
Vi holder jer opdateret og vil samtidig takke jer for det store arbejde med at indsamle og dokumentere
projektet. Det er fantastisk og uvurderligt fremadrettet at have TOP-center projektet ”på tal” som et
nationalt, regionalt og lokalt overblik samt arbejdsværktøj.
Vi har valgt at omtale status pt. på behandlingen af jeres data, selvom vi ikke er helt færdige md at
behandle dem.
Vi vil gerne fortælle jer, vi ikke ”bare” indsamler jeres data for sjov. Vi behandler og anvender alle data
målrettet og konstruktivt – forhåbentlig ender det med at komme os alle til gode.
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TOP-center projektet
C) Lokale hensyn fra efteråret 2018
✓ Liste med lokale hensyn i 2. del af Nyhedsbrevet

D) Behandlede cases i efteråret 2018
✓ Liste med behandlede cases i 2. del af Nyhedsbrevet

E) De 4 områder i projektet, vi får flest henvendelser (spørgsmål og kommentarer) om
I 2. del af Nyhedsbrevet opridser vi hvert af de 4 områder vi modtager flest henvendelser om…
1. Kamp/e
2. 50/50 (RAE)
3. Klubskifte
4. Administrative krav til data
”Spiller-Ind” får vi også henvendelser på.
Dette område venter vi med til den fodboldfaglige samling d. 18. marts.

F) Evalueringer af TOP-center projektet
I 2. del vil vi beskrive to undersøgelser, der hver især udmønter sig i rapporter om TOP-center projektet.
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1. TOP-center
A) 2 nye/ændrede TOP-center afviklingsklubber
TOP-center Århus SYD flytter fra FC Skanderborg til Odder IF
•
•
•
•

FC Skanderborg har opsagt samarbejdet med AGF
TOP-center SYD kan derfor pr. 31.12.2018 ikke afvikles i Skanderborg
Vinter/forår 2019 afvikles TOP-center Århus SYD i Odder IF
TOP-centrets flytning har ikke betydning for max. afstand til Partnerklubber

TOP-center Næsby (OB) flytter til OB
•
•
•
•
•

Flytningen sker efter anmodning fra Næsby
Næsby har udfordringer med at få ressourcerne til at hænge sammen som afviklingsklub – dette gælder sig
trænere og bane
Næsby fortsætter som Partnerklub og fortsætter med at stille trænere til TOP-center træningerne i OB
OB har fået 3 nye kunstgræsbaner, og kan i nødstilfælde trække på egne trænerressourcer, hvis det
enkelte dage kniber med påsætningen på TOP-center
TOP-centret flyttes ikke afgørende i afstand, hvilket ikke medfører umiddelbare konsekvenser for
Partnerklubber og TOP-center spillere

B) Ansatte: Koordinator / FodboldFaglig
I 2. del informerer vi jer om ændringer omkring Koordinatorer og Fodboldfaglige på nogle TOP-centre.
Listen i Dropbox opdateres inden i forbindelse med udsendelse af 2. del af Nyhedsbrevet.

C) Øge antallet af pladser på TOP-center (Øget Spillergrundlag)
Med udgangspunkt i afgørelsen af 2 konkrete cases* fra Randers og Horsens, er det besluttet at antallet
af pladser på TOP-center kan øges, hvis TOP-centrets spillergrundlag øges samt TOP-centret ønsker og
har behov for flere pladser.
* Se beskrivelse af de 2 cases i 2. del af Nyhedsbrevet

Hvis I som TOP-center har øget jeres spillergrundlag siden vi i første omgang tildelte pladser, og ønsker at
udvide antallet af pladser på centret – skal I skrive til topcenter@dbu.dk
Derefter tager vi fat i jer for at afstemme præmisser og muligheder for flere pladser.
Vi informerer selvfølgelig løbende jer alle sammen, hvis vi tildeler flere pladser til TOP-centre.
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2. Partnerklubber
A) Direkte udsendelse af skriv fra TOP-center projektgruppen til Partnerklubberne
Beskrives i 2. del.

3. Spillere
A) U12 rekrutteringsreglen og data-registrering
HUSK at sætte topcenter@dbu.dk Cc når/hvis I kontakter klubber omkring rekruttering af U12 TOPcenter spillere.
Tak, til jer der har husket det 😊.

B) Klubskifte/r
Som skrevet i et tidligere punkt, modtager vi et stigende antal henvendelser/cases om spillere der ønsker
at skifte klub.
Stigningen i antallet af henvendelser var forventet (eller frygtet, afhængigt af øjne og udgangspunkt), da
Klubskifte-området er et af de sværeste områder for alle parter i U10-U12.
I 2. del af Nyhedsbrevet beskriver vi mere om vores erfaringer indtil nu, forskellige typer af klubskiftecases samt vores refleksioner og perspektiveringer på området ”Klubskifte/r”.

C) Garantireglen
Vi vil i 2. del kort genopfriske spillerens garantiregel således vi sikrer os alle er 100% med på reglens små
nuancer.

4. Trænere
A) Trænerne som afgørende fokuspunkt og indsatsområde i projekt år 2 (+3)
Vi har tidligere luftet ønsket om at et af 2. projekt års afgørende indsatsområder skal være trænerne.
ALT omkring træneren der har betydning for at vi fremadrettet kontinuerligt kan spillerudvikle og
fastholde så godt og optimalt som muligt i U10-U12.
Flere indledende tanker om trænerne som fokuspunkt og indsatsområde i 2. del.

5. Fodboldfilosofi
Ingen punkter i januar-udgaven af nyhedsbrevet.

