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AaB Talentcenter For Piger – udvikling via samarbejde 

Gældende	fra	og	med	januar	2021	

Billede	–	Talentcenter	For	Piger	–	2018		

	
Vision	–	at	stå	stærkere	sammen	

	

Vi	vil	styrke	elitepigefodbolden	i	Nordjylland	ved	at	samle	og	give	de	mest	ambitiøse	og	talentfulde	
spillere	rammer	og	vilkår,	så	de	udvikler	sig	mest	muligt.	På	denne	måde	kan	vi	spille	med	i	landets	
bedste	ungdomsrækker	og	udvikle	pigefodboldspillere	til	ungdomslandsholdene.	Vi	gør	det	ved	at	
sætte	 spillerne	 i	 centrum,	 så	 de	 får	 muligheden	 for	 at	 nå	 så	 langt	 som	 muligt	 med	 deres	
fodboldtalent.	 Vi	 vil	 gøre	 det	 ved	 at	 samarbejde	 konstruktivt	 med	 andre	 klubber,	 så	 alle	
samarbejdsklubber	 føler,	 de	 har	 andel	 i	 projektet	 og	 dets	 målsætninger	 om	 elitepigefodbold.	
Samtidig	skal	det	sociale	spille	en	stor	rolle.		

	

Baggrunden	for	AaB	Talentcenter	
Antallet	 af	 pigefodboldspillere	 i	 Danmark	 er	 igennem	de	 sidste	 år	 steget	markant.	 Denne	 stigning	 har	 vi	
også	haft	i	Nordjylland,	men	kigger	vi	på	udviklingen	af	disse	nye	spillere,	må	vi	erkende,	at	andre	landsdele	
har	været	bedre	til	at	udvikle	elitespillere.	Derfor	er	det	vigtigt,	at	der	bliver	gjort	en	indsats	for	at	udvikle	
nye	talenter	og	trænere	på	et	tidligere	tidspunkt,	så	vi	kan	matche	de	andre	landsdele.	
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Vi	vil	i	AaB	påtage	os	det	ansvar	at	opbygge	et	træningsmiljø,	som	går	på	tværs	af	klubinteresser	og	sætter	
pigerne	 i	 centrum	og	stiler	efter	at	udvikle	U12	–	U14	piger	 samt	deres	 trænere	 (særligt	 talentfulde	U11	
piger	kan	også	deltage).	Holdningen	skal	være,	at	klubberne	giver	spillerne	mulighed	for	at	træne/spille	på	
det	rette	niveau.	Derfor	har	AaB	etableret	et	talentcenter	som	en	del	af	AaB	pigeelitefodbold	konceptet.	

	

Ide	-	udvikling	via	samarbejde	
Ideen	er	at	samle	Nordjyllands	mest	talentfulde	piger	samt	deres	trænere	i	et	udviklende	træningsmiljø:	en	
træningssammenslutning	med	henblik	på	at	forberede	pigerne	på,	hvad	der	kræves	for	at	blive	elitespillere	
på	 et	 senere	 tidspunkt.	 Det	 er	 samtidigt	 et	 tilbud	 til	 pigernes	 respektive	 klubtrænere	 til	 at	 deltage	 i	 et	
trænerudviklingsprojekt.	

Vi	har	en	tro	på,	at	disse	piger	vil	opnå	en	større	udvikling,	hvis	de	jævnligt	samles	til	en	træning	i	AaB,	hvor	
de	møder	spillere,	som	er	på	samme	niveau	som	dem	selv.	Udgangspunktet	er,	at	det	bygger	på	pigernes	
egne	forudsætninger	og	niveau.	

Pigerne	 bliver	 i	 deres	 respektive	 klubber	 og	 har	 deres	 sociale	 netværk	 intakt,	 men	 får	 oplevelsen	 og	
mulighed	for	at	prøve	sig	af	på	et	højere	og	mere	elitær	plan.		

	

Formål	
Formålet	med	AaB	Talentcenter	 er	 at	 udvikle	 spillernes	 fodboldmæssige	 kompetencer.	 I	 talenttræningen	
arbejder	 vi	 med	 at	 udvikle	 spillernes	 tekniske	 niveau,	 spilforståelse,	 selvtillid,	 personlig	 udstråling	 og	
vinderpsyke.	 Vi	 giver	 hver	 enkelt	 spiller	 individuel	 træning	 og	 personlig	 feedback	 på	 spillerens	
udviklingsområder.	Ligeså	er	formålet	at:	

● Samle	Nordjyllands	bedste	fodboldpiger	i	en	tidlig	alder	i	ét	træningscenter.	
● Give	de	store	talenter	en	optimal	idrætsoplevelse	ved	at	træne	med	ligeværdige.	
● Forberede	pigerne	på	DBU´s	talentudtagelse	for	U14	piger.		
● Give	klubberne	redskaber	til	at	tilmelde	de	rigtige	spillere	til	DBU	samlingerne.	
● Give	pigerne	et	indblik	i,	hvad	elitefodbold	er	og	kræver.	
● Samle	klubtrænerne	i	et	trænersamarbejde,	hvor	erfaringer	og	træningsmetoder	kan	udveksles.	
● Give	klubtrænerne	inspiration	til	videreuddannelse.	
● Forbedre	pigernes	fodboldmæssige	kvaliteter	gennem	øvelser	og	spil.	
● Udvikle	og	styrke	talentarbejdet	i	samarbejdsklubberne. 	

	

Der	 skal	 være	 gensidigt	 udbytte	 af	 samarbejdet.	 Samarbejdet	 bygger	 på	 tillid	 og	 positive	 forventninger	
klubberne	imellem.	

	

AaB	Talentcenter	handler	om	de	talentfulde	pigespillere	

AaB	har	interesse	i,	at	pige-kvindefodbolden	udvikles,	og	vi	mener,	at	alle	vil	være	styrket	ved,	at	klubberne	
har	stor	bredde	og	så	mange	hold	i	turneringer	som	muligt.	
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Når	talen	falder	på	de	særligt	talentfulde	spillere,	finder	vi	det	dog	naturligt,	at	disse	spillere	udvikler	deres	
talent	og	interesse	for	fodbold	på	AaB’s	Talentcenter	eller	på	et	af	klubbens	elitehold.	Typisk	vil	talentfulde	
spillere	søge	udfordringer	på	et	højere	niveau.	

Spillere,	forældre	og	klub	skal	være	indstillet	på,	at	målet	er	at	udvikle	de	allerbedste	spillere	i	talentcentret	
til	en	plads	i	AaB’s	elitetrupper	–	men	det	er	ikke	en	betingelse	for	at	deltage	i	Talentcentret.		

AaB	 Talentcenter	 har	 et	 tæt	 samarbejde	 med	 DBU´s	 talenttrænere,	 og	 klubben	 afstemmer	 løbende	
talenttræningen	med	holdninger	og	værdier	hos	DBU.	

AaB	Talentcenter	handler	om	oplevelser	og	glæde.	Selvværd,	sammenhold	og	udvikling	er	det,	vi	ønsker	at	
kunne	være	med	til	at	bidrage	med	i	pigernes	liv.	Talentcentret	er	et	supplerende	tilbud	til	det,	der	foregår	i	
moderklubben,	og	vi	træner	og	deltager	i	turneringer	og	stævner	på	tidspunkter,	som	ikke	falder	sammen	
med	moderklubbens	aktiviteter.	

AaB	Talentcenter	handler	om	mere	end	fodbold	–	det	sociale	samspil	pigerne	imellem	vægtes	højt.	

	

Forventninger	skal	afstemmes	inden	start	
Forventninger	til	pigerne:	 Forventninger	til	pigernes	forældre:	

-	Udviser	vilje,	motivation	og	lyst	til	fodbold	 -	Prioriteter	datterens	interesse	for	fodbold	højt	

-	Øver	sig	 -	Sørger	for	mulighed	for	selvtræning	hjemme	

-	Er	lyttende		 -	Støtter	økonomisk	–	fx	ved	træningslejr	og	lignende	

-	Tør	fejle	 -	Hjælper	til	med	praktiske	ting	i	talentcentret	

-	Behandler	andre	med	respekt	 -	Svarer	hurtigt	på	forespørgsler	

	

Den	indledende	proces	for	pigerne	
Pigerne	 udvælges	 i	 første	 omgang	 af	 deres	 egen	 træner.	 Vi	 vil	 gerne	 bede	 trænere,	 i	 samarbejde	 med	
forældre,	 om	 at	 selektere,	 således	 at	 det	 er	 piger,	 som	 er	 motiveret	 for	 stor	 træningsmængde,	 er	
talentfulde	og	vilde	med	fodbold,	som	besøger	AaB	Talentcenter.	Vi	har	stor	erfaring	med	ekstra	træning,	
og	 det	 skal	 gerne	 føre	 til	 glæde	 ved	 fodbold	 og	 ikke	 det	modsatte	 –	 derfor	 er	 det	 vigtigt,	 at	man	 nøje	
overvejer,	hvilke	piger,	man	sender	til	udvælgelse.	

De	fra	klubbernes	side	udvalgte	piger	samles	hen	over	nogle	træningssamlinger	i	AaB	Talentcenter,	hvor	de	
kommer	 igennem	en	række	forskellige	træningspas,	som	skal	vise,	om	pigerne	har	potentiale	til	at	blive	 i	
talentcentret.		

Spillerne	kan	blive	valgt	 fra	efter	1.,	2.,	3.	eller	4.	gang.	De	bedste	spillere	 får	mulighed	for	at	 fortsætte	 i	
talentcentret	og	deltage	 i	 træningen.	Udvælgelsesprocessen	 fortsætter	dog,	hvilket	betyder,	at	man	godt	
kan	blive	valgt	fra	senere	hen.	
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Der	gives	besked	til	de	spillere,	der	IKKE	er	gået	videre.	Dette	vil	ske	til	spillerens	træner.	Der	vil	ikke	blive	
givet	en	begrundelse	 for	beslutningen,	men	hvis	 træneren	mener,	at	vi	har	 taget	 fejl,	 så	 tager	vi	en	snak	
om,	hvorvidt	spilleren	skal	have	mulighed	for	at	komme	igen!		

Hvis	man	har	U11	spillere,	som	er	ekstraordinære	dygtige	og	på	niveau	med	de	bedste	U12	spillere,	så	vil	
det	også	være	muligt	for	disse	at	deltage	i	udvælgelsen.		

De	bedste	U12	og	U13	spillere	får	mulighed	for	at	fortsætte	elitetræning	i	AaB	som	hhv.	U13-	og	U14-
spillere.	Dette	kan	enten	ske	ved	at	spilleren	selv	henvender	sig	(i	disse	tilfælde	orienteres	klubben	om	at	
spilleren	overveje	et	skifte)	eller	ved	at	AaB	anmoder	bestyrelsen	i	den	klub	hvor	spilleren	spiller	om	
tilladelse	til	at	kontakte	spillere	med	henblik	på	klubskifte.	

Alle	er	i	det	hele	taget	meget	velkomne	til	at	komme	ud	at	se	en	træning	med	de	nuværende	spillere	i	AaB	
Talentcenter.	 Dette	 kan	 være	 en	 hjælp	 til	 at	 udvælge	 de	 bedst	 egnede	 til	 at	 deltage	 i	 udvælgelsen.	 På	
Talentcenterets	hjemmeside	og	Facebook-side	kan	man	følge	med	i,	hvornår	der	er	træning.	Der	er	link	til	
begge	sider	længere	nede	i	denne	præsentation.	

	

Tilmelding	

Klubben	skal	tilmelde	hver	spiller	separat,	og	det	er	en	forudsætning,	at	klubbens	bestyrelse	har	sagt	ja	til	
samarbejdet,	 som	 er	 beskrevet	 i	 nærværende,	 inden	 tilmelding	 påbegyndes.	 Dette	 foregår	 ved,	 at	 der	
sendes	 en	 mail	 til	 talentcenterchefen	 (kontaktinfo	 ses	 på	 sidste	 side),	 hvori	 man	 tilkendegiver,	 at	 man	
deltager	i	samarbejdet.	

Tilmelding	 foregår	 ved	 at	 følge	 vejledningen	 på	 talentcentrets	 hjemmeside,	 hvor	 det	 også	 vil	 fremgår,	
hvornår	der	er	udvælgelse:	http://www.aabaf1885.dk/sportsgrene/piger-kvinder/talentcentret/		

	

Træningstider		
Træningen	 finder	 oftest	 sted	 på	 fredage,	 men	 andre	 dage	 kan	 også	 forekomme.	 Datoerne	 kan	 findes	 i	
talentcentrets	kalender	på	hjemmesiden.	

Undervejs	kan	der	være	mulighed	for	at	deltage	i	Cups	og	stævner	–	f.eks.	Nørhalne	Cup.	

	

Kommunikation	
Al	kommunikation	fra	Talentcentret	sker	til	såvel	samarbejdsklubbernes	kontaktpersoner/trænere,	som	de	
udvalgte	pigers	forældre.				

	

AaB	Talentcenter	på	Facebook	
Vi	bruger	vores	facebookside	til	at	fortælle,	hvad	der	løbende	sker	i	talentcentret,	og	derfor	vil	vi	opfordre	
såvel	 forældre	 som	 trænere	 til	 at	 melde	 sig	 ind	 i	 gruppen.	 Her	 finder	 I	 opslag	 om	 træningstider,	
stemningsbilleder	fra	tidligere	træningspas	i	AaB.	Dette	kan	ske	ved	anmodning	via	dette	link:	

http://www.facebook.com/groups/aalborgtalentcenter/	
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Teamet	bag	AaB	Talentcenter	
I	AaB	Talentcenter	møder	man	en	række	professionelle	og	engagerede	trænere.	I	kan	også	læse	mere	om	
AaB	Talentcenter	på	vores	hjemmeside.	

http://www.aabaf1885.dk/holdoversigt/kvinde-pige-afdeling/talentcenteret/	

Vi	håber,	at	vores	fortælling	om	AaB	Talentcenter	for	piger	har	vakt	jeres	interesse,	og	at	I	er	interesserede	
i	 at	 være	med	 i	 samarbejdet.	 I	 er	meget	 velkomne	 til	 at	 rette	henvendelse	 til	 undertegnede,	 for	 at	høre	
mere	om	talentcentret.		

	

Med	sportslig	hilsen	

Talentchef	

Morten	Madsen	
Mobil:	22	69	55	94	

Mail:	morten.krogh.madsen@gmail.com	
	

			

	


