Topcentertræning
Hvad er Topcentertræning?



DBU starter fra 1. januar 2018 et projekt for U10 til U12, hvor man som klub har kunnet ansøge om
at blive ansvarlig for Topcenter-træning i et område.
I Odense Boldklub har vi ansøgt og fået tildelt 2 træningscentre på Fyn – i årgang 2008-2007-2006,
projektet er kun for markspillere (målmænd kan ikke indstilles til projektet i første omgang).

Hvad er formålet?






MULIGHED FOR AT TILBYDE ET DBU GODKENDT EKSTRA U10-U12 DRENGE TRÆNINGSTILBUD
Tilbyde mulighed for, i definerede og gennemsigtige rammer, at træne ekstra med spillere med
særlige forudsætninger.
SPILLERUDVIKLING – IKKE U10-U12 SPILLERREKRUTTERING Spillerne fastholdes i Partnerklub.
Sideløbende tilbydes de et ekstra ugentligt forløb med øget matchning og udviklingsorienteret
træning.
Gennem samarbejde og vidensdeling mellem TOP Center, DBU og Partnerklubber at udvikle og
kvalificere trænings- og læringsmiljøer samt at give klubtrænere mulighed for at deltage og få en
masse inspiration med hjem til den daglige klub træning.

Hvor ligger træningscentrene?


Næsby Boldklub og Svendborg Forenede Boldklub bliver stederne, hvor træningen skal foregå.

Partnerklub



For at man som klub kan indstille, skal en klub have lavet en Partneraftale med Odense Boldklub.
Man kan som klub kun have én aftale med et Topcenter.
Vi har mødt stor opbakning på Fyn blandt både Øens hold-klubber og klubber uden for Øens hold
og lavet ikke mindre en 92 partneraftaler.

Udvælgelse af spillere




Odense Boldklub er ansvarlig for træning og al kontakt til den enkelte spiller.
Spillerne, som partnerklubber indstiller, skal igennem 2 træningspas, og derefter bliver der udtaget
spillere, som skal starte op fra januar 2018.
DBU har ud fra medlems- og befolkningstal udregnet det antal spillere, som udtages for de tre
årgange (2008, 2007 og 2006).

Topcentertræning
Næsby Boldklub


48 spillere i hver årgang, hvor der skal være ligeligt fordelt med 1.-2. kvartal- og 3.-4. kvartal
spillere.

Svendborg Forenede Boldklub


16 spillere i hver årgang, der skal være ligeligt fordelt med 1.-2. kvartal- og 3.-4. kvartal spillere.

Tallene er maksimumtal. Det er ikke sikkert, at alle bliver udtaget i første omgang, så der er mulighed for at
komme med senere i forløbet.
Hvem er trænere på centrene?


Én OB-træner, som vil være til alle træningspas, samt assistenter fra samarbejdsklubberne.

Hvor mange træningspas / hvilket område hører man til?


I løbet af et år vil der være ca. 40 træningspas, og man bliver inddelt i centret efter korteste afstand
til træningscentret (maks. 45 minutter) – OB har forudbestemt hvilket område, den enkelte klub
hører til.

Når man er udtaget til Topcenter-træning




Siger man ja til at træne ca. 40 gange om året.(U12 kører kun forår 2018 = Ca. 18 træningspas)
Er man sikker på et 15 måneders forløb.
Forpligter man sig til at melde afbud til træning i god tid.

Hvis man ikke er udtaget


Fordi man ikke er udtaget, er man ikke glemt, og man mister ikke chancen for at komme med på et
senere tidspunkt. Træning i ens egen klub er med til at udvikle, og der vil forsat blive holdt øje
rundt i hjørnerne af fynsk fodbold.

