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Lokale hensyn – efterår 2018

Bilag 1 til nyhedsbrev, januar 2019

TOP-center: Lokale hensyn - efteråret 2018
✓ Horsens – AGF – Skanderborg
(Stop som Partnerklub / TOP-center afviklingsklub / Ny Partnerklub / TOP-center spillere flyttes / Flere TOP-centre)
• Lokalt hensyn: AGF flytter TOP-center SYD til Odder IF – beskrevet i 1. del af nyhedsbrevet
• Lokalt hensyn: FC Skanderborgs spillere skifter TOP-center til TOP-center Horsens - Tildelt pr. 1.1.19.
• Tildeling af ekstra pladser: TOP-center Horsens tildeles på baggrund af større spillergrundlag 2 ekstra pladser – Ikke tidsbegrænset.
• Den til dato mest komplicerede case.
• FC Skanderborg ophæver deres samarbejde med AGF.
• FC Skanderborg er pr. 31.12.18 ikke Partnerklub til TOP-center SYD.
• FC Skanderborgs spillere kan pr. 31.12.18 ikke deltage på TOP-center SYD.
• FC Skanderborg stoppede pr. 31.12.18 som TOP-center afviklingsklub for TOP-center SYD.
• TOP-center SYD skal flyttes, således spillerne fra de andre TOP-center SYD Partnerklubber, ikke rammes af samarbejdsophøret.
• AGF ansøgte om Odder IF som ny afviklingsklub.
• FC Skanderborg valgte at indgå nyt samarbejde med Horsens og dermed TOP-center Horsens.
• TOP-center Horsens ansøger om at spillerne pr. 1.1.19 kan skifte til TOP-center Horsens.
• TOP-center Horsens ansøger på baggrund af større spillergrundlag, om flere TOP-center pladser
• Note: Med udgangspunkt i spillerne og TOP-center projektets krav samt præmisser, valgte projektgruppen at FC Skanderborg spillerne
skiftede med til TOP-center Horsens. Skiftet blev gjort ”lovligt” af at det var deres klubs valg, og ikke deres eget. Andre muligheder
for/omkring spillernes skifte eller ej, er blevet vendt og vurderet. På dette tidspunkt af projektet har vi valgt, at spillerne følger
klubbens skifte.
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TOP-center: Lokale hensyn - efteråret 2018
✓ Randers – Grenå – AGF
(Partnerklub - TOP-center indenfor 45 min. – PK ønsker ikke samarbejde med Tc – ALLE er enige, præmis)
• Lokalt hensyn: Randers og Grenå tildeles lokalt hensyn til at Grenås spillere kan køre mere end 45 min. (ca. 55 min) – Tildelt frem til
30.06.2020
• Tildeling af ekstra pladser: Randers ansøger på baggrund af flere nye Partnerklubber samt byens størrelse og tradition, om 4 nye
pladser til deres TOP-center – Ansøgningen godkendes og TOP-center Randers tildeles 4 nye pladser (fra 16-20 pladser)
• Grenå ønskede at blive Partnerklub med Randers (kørselsafstand længere end 45 min), trods AGF TOP-center Rønde indenfor 45 min.
– Afstanden til AGFs moderklub er ca. den samme som til Randers
• Grenå ønsker ikke at samarbejde med AGF i Rønde, dette har Grenås bestyrelse beskrevet til TOP-center projektgruppen
• Lokalt hensyn til Grenå som Partnerklub til Randers, forudsatte AGFs accept og godkendelse – AGF accepterede og godkendte Grenå
som Partnerklub til Randers
• Note: Projektgruppen tildeler lokalt hensyn trods et andet TOP-center indenfor 45 min. Tildelingen sker på baggrund af ”Alle er enige”
præmis. Med udgangspunkt i spillerne, trådte præmissen i kraft da AGF godkendte det lokale hensyn til Randers/Grenå.

✓ FCM – Spillerafstand – Lokalt hensyn
(Sorte pletter på landkortet – Historik – Præcedens)
• Lokalt hensyn: 5 spillere fra FCMs nordlige område (Thy-området) med længere kørselsafstand end 45 min – Tildelt for sæson 2
• Note: Ikke andre TOP-centre nærmere end 45 min. som spillerne skal passere på vejen – spillerne kommer fra traditionelle FCM
samarbejdsklubber. Lokalt hensyn tildeles til spillerne, ikke til spillernes klubber. TOP-center projektet ud til alle danske spillere. Målet
er at få placeret et TOP-center i området/nærmere spillerne.
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TOP-center: Lokale hensyn - efteråret 2018
✓ FCK – FodboldFaglig på PBV
(Omstrukturering af ressourcer samt fokus på FodboldFagligheden)
• Lokalt hensyn: FCKs fodboldfaglige på Peter Bangs Vej har haft samtidigt holdansvar - Tildelt pr. september til 31.12.2018
• FCKs FFer blev pr. august ansat til andre opgaver
• FCK ansøgte om at U13 træner, Kristoffer Johansen, tidsbegrænset kunne virke som fodboldfaglig og holdtræner
• Note: FCK har sammen med LB yderligere 2 fodboldfaglige ansatte på deres til sammen 5 TOP-centre. Og, Peter Winther står som
overordnet fodboldfaglig ansvarlig for alle træningsprogrammer/den overordnede faglighed på samtlige FCK TOP-centre.
Projektgruppen tildelte på den baggrund et tidsbegrænset lokalt hensyn. Projektgruppen vurderede at FCK, i den tildelte tidsperiode,
kunne bevare den forventede fodboldfaglige kvalitet, også selvom den fodboldfaglige havde holdansvar.

✓ Roskilde – Dobbeltrolle
(FF og Koordinator i samme person)
• Lokalt hensyn: Dobbeltrolle som FF og Koordinator - Tildelt for perioden august til 31.12.18
• For at rydde op og styrke det fremtidige arbejde, har Palle Olsen indtil 31.12.18 virket i en dobbeltrolle som både FF & Koordinator
• Talenttræner + CFN holder øje med udviklingen hos Roskilde – som indtil nu har været tilfredsstillende med god effekt i praksis
• Note: Projektgruppen vurderede pr. august 2018, at Palle ville kunne gøre en afgørende forskel ved i en kortere periode at bestride
begge TOP-center roller på samme tid. Dog blev det fra starten af dialogen gjort meget tydeligt, at perioden skulle føre til at TOPcenter Roskilde pr. 31.12.18 var blevet tilført de ressourcer der sikrer, at Palle pr. 01.01.2019 først og fremmest kan løse opgaven som
fodboldfaglig.
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Udvalgte cases – efterår 2018

Bilag 2 til nyhedsbrev, januar 2019

TOP-center: Udvalgte cases - efteråret 2018
✓ U11 spillere fra Hadsten
(Golden League – Matchning – Forældrerolle/pres – Klubskifte vs. Blive i egen klub – TOP centers ressourceforbrug?)
• 2 til 8 spillere (afhængigt af hvem af forældrene vi taler med) fra Hadsten vil flytte til AGF – især forældrene til 2 af spillerne er meget
aktive og frembrusende. CFN og Rene Frost (AGF) taler med forældrene flere gange.
• Golden League er et af de bærende drivkræfter i forældrenes argumentation.
• AGF udfærdiger et tilbud der får alle spillerne til at blive i egen klub – i U11 tilbydes træning til hele holdet, fra U12 kan der tilbydes
træning med enkeltspillere fra samarbejdsklubber.
• Vi har i fællesskab bedt forældrene om tålmodighed og afvente tingene step by step.
• Vi følger op i fællesskab.

✓ Offentliggørelse af TOP-center data, herunder spillerlister
(Spillerlister på nettet - Tillid vs. Gennemsigtighed vs. Ro, også for licens og TOP-center klubber)
• Flere TOP-centre ønsker ikke/vil ikke offentliggøre spillere på TOP-center hjemmesiden på DBU.dk
• Frygt for at det bliver en scoutingbase for andre klubber
• Indtil videre (på ubestemt tid) offentliggøres spillerlisterne ikke på hjemmesiden
• Målsætningen med offentliggørelse på hjemmesiden var ”Gennemsigtighed – Synlighed – Tillid”
• Men vi skal ikke samtidig skabe mistillid fra/mellem projektets parter
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TOP-center: Udvalgte cases - efteråret 2018
✓ U11 spiller fra Gram
(Dobbelt spillercertifikat – Golden League)
• Gram-spiller der til Golden League ønsker dobbelt spillercertifikat, for også at kunne træne i Haderslev, og stadig blive hjemme i Gram
– mangler ifølge faren matchning i hverdagen i Gram, selvom han træner med U12
• Kommunikation med DBU Jylland (David Kiær i kraft af sekretærrolle for disciplinærudvalg) omkring regler og forståelse af regler (link
til reglerne her) – David forklarer at muligheden kun gælder 1 x ½-sæson, hvilket vil være problematisk for U11 spilleren
(efterfølgende har DBU Jylland forlænget det dobbelte spillercertifikat med ½ år = sammenlagt 1 år).

✓ Spillere (forældre) med ønske om klubskifte
(Finde veje til at håndtere ønsker/cases om klubskifte – uden at skabe uro og mistillid)
• Et stigende antal henvendelser om spillere (forældre) der ønsker at skifte klub til enten den ansvarlige TOP-center klub eller en anden
Partnerklub
• Få cases om spillere der ønsker at skifte til en Partnerklub til et andet TOP-center
• Hver case er forsøgt håndteret ”lokalt” og med egne præmisser.
• Vi har listet hver enkelt case med de vigtigste præmisser.
• Målet er via de konkrete cases fra det virkelige liv, at påvise hvor forskellige klubskifte-cases er
• Erfaring: De cases vi har modtaget henvendelser om har alle været mere eller mindre forskellige i præmisser, argumentation, mv. Det
er svært til umuligt ”bare” at anvende reglen om at ingen spillere må skifte klub. Samtidig er det et ømtåleligt område for alle parter i
dansk fodbold. Det minefelt forsøger vi at navigere i. Derfor er det vigtigt I henvender jer, hvis/når I bliver præsenteret for cases om
klubskifte, som I ikke selv kan løse ”lovligt”.
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TOP-center: Udvalgte cases - efteråret 2018
✓ Spillere der selv stopper på TOP-centre
(Dokumentation – Læring til fremtidig ”Spiller-Ind” procedurer)
• Vi har modtaget et antal beskeder om spillere der selv har valgt at stoppe på TOP-center.
• Vi vil i den kommende periode samle data fra disse cases, således vi kan afdække omfang, hvor længe spillerne har været på TOPcenter, evt. nationale forskelle, osv.
• Vi vil anvende det til at beskrive de forskellige grunde vi har fået fra jer, til at spillere stopper igen.
• Og til det videre arbejde med at kvalificere og optimere ”Spiller-Ind” proceduren.
• Mere om dette d. 18. marts.

✓ De gode historier fra jer
(Dokumentation – Videndeling – Optimering)
• I har fortalt os mange spændende konkrete historier, handlinger, cases, ideer, mv.
• Dem vil vi fremadrettet begynde at dele med jer i disse nyhedsbreve.

