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Forord

HUI har arbejdet struktureret med talentudvikling siden 2014. Dette er fjerde version 

af HUI’s talentmanual. Manualen redegør for klubbens tilgang til talentudvikling. 

Manualen revideres årligt. 

HUI’s tilgang til talentudvikling sker i forlængelse af Morten Olsens anvisninger. Vi 

skaber rammerne for talentudvikling, på en positiv, optimistisk og seriøs tankegang på 

principper, værdier og i et sprog, som motiverer klubbens interessenter.

HUI har i indeværende licensår arbejdet målrettet på at udbygge miljøet, så det lever 

op til kravene til en 2 stjernet licensklub, herunder:

- Ansættelse af mental og fysisk træner

- Udvidede individuelle træningsmuligheder med Pro/Skillz pakker

- Etablering af Talent ID

- Etableret scouting organisation og scouting processer

”Udviklingen i fodbold går stærkt. Spillet bliver hurtigere og rummene bliver 

mindre. Her skal vi følge med – helst være foran – for at kunne klare os i 

fremtiden. Systemer, trends og stil ændrer sig hele tiden.”  siger Morten Olsen. 

Men fastslår, at vi fortsat vil lægge stor vægt på vores offensive ’mindset’, og den 

danske fodboldkultur i udviklingen af fremtidens fodboldspillere”, jf. 

”Talentmanual, DBUs arbejde med herreeliteungdomsspillere, 2014, side 5”
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Kapitel 1

Talentledelse

Beskrivelse af HUI’s tilgang til ledelse af talentområdet. 

Herunder styringsmodellen, organisering og ledelses 

forpligtigelserne
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Styringsmodellen

HUI’s styringsmodel sætter rammen for ledelse af 

talentområdet og fastholder den sportslige ledelse i at 

realisere klubbens ambitioner på talentområdet. 

Styringsmodellens fundament er klubbens kerneværdier, som 

guider og styrer klubbens interessenters adfærd. 

Styringsmodellens vægge, anviser de indsatsområder, som 

klubben skal lykkes med, for at opfylde klubbens mission og 

målsætninger, alt sammen så HUI kan realisere visionen om 

at ”blive anerkendt, som Sjællands førende 

talentudviklingsklub uden for Superligaen og Danmarks 

største klub af aktive spillere”.
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Indsatsmål

1. Spillestil. Det er vigtigt at vinde, men det er ikke lige meget, hvordan vi vinder. ”Vi 

vinder fordi vi spiller bedre. Vi spiller bedre, fordi vores spillestil er bedre og vi 

behersker den bedre”. Vi behersker vores spillestil, fordi vi har trænet rigtigt”

2. Træning. Vi sætter mål for træning, træningsplanlægning og træningsudførelse. Vi 

evaluerer på træningsmængder og progression (kompetenceevalueringer) i 

masterplanerne.

3. Resultater. Vi skaber gode resultater og sætter baren højt, det sikrer indrangering 

og gør arbejdet med at tiltrække det rigtige team lettere. Vi måler på indrangering, 

placeringer og evnen til at udvikle spillere til Superliga klubber.

4. Motivation. Vi stiller krav til spillere og trænere – de stimuleres og motiveres til at 

træne hårdt. Vi måler på spillerfastholdelse, spillertiltrækning og 

træningsdeltagelse.
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Talentledelse

.

Talentudvalget mødes 6 gange om året og styres 

af udvalgets formand (ved sæsonopstart, 

midtvejs og sæsonslut). Udvalgets kommissorium 

og charter fastlægger udvalgets forpligtigelser 

og sikrer at faste og ’årshjul’-specifikke temaer 

bliver belyst og behandlet, se appendix a. 

Talentledelse –kommissorium.

Ledelse af talentområdet varetages af klubbens talentchef og sportchefer via 

klubbens talentudvalg.

Der føres indsatsmålsætninger og opfølgning på sportschefernes arbejde i 

overensstemmelse med klubbens styringsmodeler, for at sikre ‘clear line of 

sight’.
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Kapitel 2

Spillerudviklingsmodel

Beskrivelse af HUI’s spillerudviklingsmodel, herunder 

målsætninger, talentID, træningsfilosofi, værktøjer og 

metoder til effektmålinger
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Spillerudviklingsmodellen er unik for HUI. Den bygger grundlæggende på DBU’s anvisninger om alderssvarende træning, men er en

tilpasset variant, som bygger på Carsten Dohms tanker, ideer og erfaringer omkring talentudvikling.

Filosofien bag spillerudviklingsmodellen er at skabe en sportlig plan, der optimerer forløbet fra en spillers første møde med fodbold 

til den helstøbte fodboldatlet, der skaber resultater ved at praktisere en konkret spillestil efter konkrete taktiske anvisninger i 

multiple spillesystemer. Progressionen i opbygningen af en spiller sker i en evolutionær udvikling fra tillæring og beherskelse af basal 

teknik til forfining i anvendelsen af de tekniske egenskaber under stigende pres for til sidst at kunne anvende færdighederne

intelligent i spilsammenhænge (kloge og rigtige beslutninger i spillet).

Spillerudviklingsmodel
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Masterplaner

Spillerudviklingsmodellen består konkret af kvartalssopdelte 

’Masterplaner’, der anviser, hvorledes træninger skal disponeres og 

tilrettelægges for de enkelte årgange. Fokus, træningstemaer, 

repetition, instruktionsmomenter, sprog og øvelser, fastlægges i 

masterplanerne helt ned til den enkelte uge.

Der foreligger masterplaner fra U6 frem til U19. Masterplanerne er arkiveret 

i klubbens IT system (ERFA2000), hvor de konkrete planer for årgangen 

tilknyttes til holdene. Masterplantilknytning til årgangene opdateres årligt. 

Se appendix C, for eksempel på Masterplan.

Masterplanerne indgår som et centralt element i trænerkorpsets 

uddannelse. Frihedsgraderne ift. at følge masterplanerne varierer. Fra U6-

U9 er det et støtteværktøj. Fra U10-U12 uddannes trænerne og trænerne 

opfordres til at anvende. Fra U13-U15 uddannes og superviseres trænerne i 

anvendelsen. Fra U17-U19 er spillerne teknisk færdiguddannede, og der 

arbejdes spillestils-, taktisk- og situationsspecifik træning for at opnå bedst 

mulige resultater på banen og for at forberede spillerne til senior fodbold. 

Her er frihedsgraderne store. Der fokuseres i mindre grad på at ’få alle 

med’. Resourcerne målretter sig de få, som har evner og viljen.   

Fair behandling
I HUI taler vi ikke om ligebehandling, 

men om fair behandling. Den 

enkeltes behov for støtte og den 

enkeltes ærgerighed, ift. at få forløst 

sit potentiale varierer fra spiller til 

spiller og det varierer over tid.
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Talent identifikation = TalentID
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HUI’s TalentID, beskriver de egenskaber, som 

en spillere, skal kunne beherske, for at kunne 

praktisere klubben spillestil og opfylde 

klubbens målsætninger.

HUI’s spillerudviklingsmodel (masterplaner og 

evalueringsmodeller), er målrettet mod at 

forløse potentialer til de egenskaber, der søges 

til klubbens bedste hold. Talent ID, danner 

grundlag for scoutingmodellen, for at målrette 

scouting indsatserne mod spillere, med de 

rette forudsætninger.



TalentID = FIBBA
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HUI Scouting – Strategi, Organisation og tilgang
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Licens

HUI har en ambitiøs målsætning for sit ungdomsmiljø:

• Indrangering på højeste niveau i unionen for U10-U15

• Divisionsfodbold for U17-U19

HUI er godt på vej som 

• Indehaver af 1,5 stjerner (rangeret som nummer 38 i Danmark)

• Ambition om 2 licensstjerner (top 30 klub) i år 2022

HUI lever op til hovedparten af de organisatoriske, økonomiske og 

sportslige krav, som DBU stiller til en 2 stjerne klub. 

HUI differentierer sig især på opfyldelsen af de sportslige krav. Ud 

over spillerudviklingsmodellen anerkendes HUI for:

• Spillestil

• Træningsplanlægning (masterplaner)

• Træningsudbudet (specifik/(positionstræning)

• Samtræning & op/ned match

• Supervision og cheftrænerevaluering (indsatsmål)

• Trænerudvikling
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Træningsudbud

HUI har et omfangsrigt og sammenhængende program for hold (grund) og 

individuel træning (se appendix E):

Hold træning – (Grundtræning for de 3 talentsegmenter):

1. U10-U12 (børn) træner 2-3 gange og ugen

2. U13-U15 (ung) træner 3 gange om ugen

3. U17-U19 (ungsenior), træner 3 gange om ugen

Hvert segment har egen sportschef, som deltager i planlægning og fører 

supervision. Segmenternes årgange træner samtidigt og ved siden af 

hinanden, for at gøre supervision effektiv og smidgøre op/ned match af 

spillere

Mental træning, der indlejres mental træning i holdtræningerne fra U13-

U19, i cyklusser. Mentaltræneren observere et hold ad gangen i 2 uger og 

støtter og coache træner og enkelte spiller med mental træning og 

vejledning. Der arbejdes med udgangspunkt i mentalt curriculum.

Fysisk træning, fra 2022, arbejdes der ud fra et curriculum, som sikrer at 

den aldersvarende fysiske træning indarbejdes og doseres rigtig i 

holdtræningerne  Fra U15-U19, deltager den fysiske træner i den daglige 

holdtræning en gang om ugen. Der udføres fysiske test fra U15-U19, årligt

Skadesdiagnosticering og skadesbehandling, stilles til rådighed for spillere

ved Sportsfysioterapien I Hørsholm (Klædefabrikken) efter aftale med 

sportscheferne for U13-U19.
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Individuel træning (Skillz og Pro):

Skillz træning: et ugentlig træningspas med fokus på individuelle 

tekniske færdigheder -udføres af FCK/HUI trænere. 

Pro træning: skræddersyet program, med fordybelse i udvikling af 

positionsspecifikke, fysiske, mentale, taktiske og tekniske 

færdigheder med stort individuelt fokus. Afvikles som 

morgentræning og er delvist digitalt



Samtræning & op/ned match

Samtræning og op/ned matchning af spillere i træning og kamp 

opretholder kvalitet i talentmiljøet. Op/ned match sker på alle niveauer. 

Det har særlig betydning i børn/unge segmentet (U11-U13), da det:

o Smidigør overgang fra 8-mands til 11-mands fodbold

o Skaber volume og kvalitet i spillermaterialet

o Sikrer balance/konkurrence i miljøet

Der arbejdes ud fra 25-50-25 princippet (kan dog variere), 

o 25% af tiden skal en spiller overmatches i træning og kamp

o 50% af tiden skal en spiller matches i træning og kamp

o 25% af tiden skal en spller undermatches i træning og kamp

Trænerne tilskyndes til at planlægge kampe således at

o spilleren stimuleres maksimalt

o holdet udvikler

o overgang fra 8-mands til 11-mands fodbold blive effekttivt

o De mest udviklingsparate træner og spiller kampe sammen (U11 & U12 

på SU niveau). Den vanskelige balanceakt er vanskelig, er en vigtig investering og i 

klubbens og holdets ”velfærd/kvalitet”.

Spillerne er i evig forandring - tidspunktet for, hvornår en spiller 

topper, beror på mange ting, fx.  ”vækstspurt” og ”mental 

udvikling”.

Eksempel på kampmatchningsplan for U11, U12 og U13 A1-A2 
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Fremgangsmåden er altid ‘både og’, det er aldrig ‘enten eller’. 

Gælder også ved tilrettelæggelse af SU kampe. Kortene blandes. Det er 

ikke altid de samme 10 spillere, der spiller på A1 holdet hhv. A2 holdet. 



Når spillerne overgår til ungseniorsegmentet, er de teknisk 

færdiguddannede. Der bliver større fokus på holdenes sportslige 

præstationer, og energien kanaliseres mod at klargøre spillerne til 

senior livet.

Ungsenior (U16-Senior)

Ungseniors målsætninger er:

• Dedikeret ungsenior sportschef

• U17 og U19 skal spille i højest-rangerede regionale rækker (Øst 1)

• Senior 1 skal spille i Danmarksserien senest 2021

• Etablering af U21 hold

• Opnåelse af 2 stjerner

Der er hyppig samtræning, op/ned match af spillere mellem 

de enkelte årgange og fra U19 til senior i træning og kamp. 

Der er stor frihed for cheftrænerne til at tilrettelægge 

træningerne. Deltagelse i U21 turnering udgør et særligt 

medium for klargøring af de mest parate ungdomsspillere til 

senior fodbold.

Implementering af disse målsætninger er afgørende for klubbens 

fortsatte udvikling. De motiverer, tiltrækker og fastholder spillere og 

trænere med kvalitet med evidente fordele:

For trænerne:
• Nærværende leder

• Fokus på spillestil

• Fokus på trænerudvikling

• Fokus på udvalgte spillere

For spillerne:
• Fokus på træningsmiljø og 

opmatch

• Fokus på spillestil

• Øgede forventninger til spillere 

med eliteambitioner

• Særligt engagerede og 

præsterende spillere får fokus

Ungseniorperspektivet

U21 setup og kriterier:

Udvalg af spillere fra U17, U19 og senior baseret på:

• Øjeblikkelige præstationer

• Potentiale

• Udstråling og bidrag på og udenfor banen
17



I spillerudviklingsmodellen indgår en løbende effektmåling på 

Masterplanerne. Klubben måler og fører kvantitativ opfølgning på 

talentprogressionen for den enkelte talentspiller via årlige 

spillerevalueringsmålinger.

Definitionen færdigheder er særegen for HUI spillerudvikling ift. de 

egenskaber, som den ideele HUI spiller har for at kunne praktisere 

klubbens spillestil og performe (Talent ID).

Figuren angiver på hvilket årgangstrin, der er forkus på at træne  

konkrete færdigheder i masterplanerne.

Evalueringerne sker mindst en gang om året for talentspillerne i 

U13-U15 segmentet, mens det er frivilligt, men dog klubbens 

anbefaling, at det sker fra U10-U12 også. 

Data bruges i flere sammenhænge. I spillerudviklingssamtaler, 

progressionsanalyser for hold og til dokumentation af talentmassen 

til eksterne parter, fx. superliga klubber, der viser interesse for et 

særligt talent eller til DBU, samt som dokumentation for 

opretholdelse af licens. 

Spillerevaluering

Udviklingsplanlægning

Der udøves spillerudviklingssamtaler mindst en gang i sæsonen, 

hvor det kræves, at der udarbejdes skriftlige udviklingsplaner 

for klubbens mest talentfulde spillere på U10-U15 årgangene. 

Dette sker i en skabelon, hvor man ikke blot enes om 

udviklingsområder, men hvor spilleren også får anvist, hvorledes 

det skal ske, i hvilke situationer og hvor ofte.
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Klubben benytter et IT system (ERFA2000) til at 

holde styr på masterplaner, og masterplanernes 

tilknytning til de enkelte hold.

I systemet registreres de løbende evalueringer og de 

fysiske målinger, således at der til et hvert tidspunkt 

kan udføres stadevurderinger og 

progressionsmålinger. 

Der benyttes en generisk skala fra 1-10, således at 

data kan sammenlignes med andre klubbers 

målinger.

IT (ERFA2000)

http://www.erfa2000.net/

Der er årgangsspecifikke adgange. 

Adgangskode udleveres af formand for Talent 

Udvalg.
19
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HUI indsamler data til belysning af indsatsmål og udviklingsprogression 

hvor det er muligt.

Sportcheferne er i stor udstrækning herre over indsatsmål for eget 

segment. Klubben har præciseret forventninger til sportchefernes 

arbejde, ved at opliste forventninger til indsatsmålpunkter, 

successkriterier, bedømmelsesmetoder og krav til dokumentation 

(dataindsamling), jf. tabel.

HUI bruger Kampklar, Kluboffice, BetterCoach, ERFA2000, VEO, Witty til 

analyse og indsatsmålsopfølgning. HUI er kontinuerligt i markedet for at 

finde løsninger, til effektiv dataindsamling vedr. brug af teknologi, fx.

• Next11 (sensorstyret) dataindsamling (via sensorer monteret på ben 

og bold)

• Øvrige (Dribl, E4T, Stat for Sport, Hudl, sideline og Soccerzoom).

HUI forventer udvidet anvendelse af better coach i 2022.

Dataindsamling, opfølgning på indsatsmål og IT understøttelse

Forventninger til Sportschefer
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Kapitel 3

Spillestil

Beskrivelse af HUI’s spillestil, herunder værdier, grund-

principper, anvisninger samt sammenhængen mellem 

spillerudviklingsmodel og spillestil
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Spillestil

HUI’s spillestil definerer det udtryk, som HUI ønsker ved kampe. 

Til en forståelse af HUI’s spillestil, indgår følgende:

I. Hvad tror vi på (filosofi), hvilke tendenser fra spillet er det 

vi skal tage ved lære af, og hvad er det for et udtryk, vi 

ønsker at have som klub

II. Spillestilsbeskrivelse, hvilket værdier ønsker vi at bringe ind 

i vores spillestil og hvilke grundprincipper følger vi når vi har 

bolden og når vi ikke har bolden, samt konkrete anvisninger, 

kendetegn, sprog og struktur i spillets faser og placering på 

banen

III. Hvad er det store perspektiv og hvordan hænger spillestilen 

sammen med Masterplans træningen
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Spillestil – filosofi

Vi tror på (filosofi)

I. At det er mest udviklende for klubben at praktisere en spillestil, 

hvor vi har bolden mest og kontrollerer kampene

II. At struktur i det offensive spil er forudsætning for en spillestil, 

hvor spillet kan udvikle sig. Ideen om at "sætte spillerne fri" 

offensivt er stendød, struktur er en forudsætning for kreativitet. 

Hjernen har brug for klare strukturer for at kunne starte de 

kreative processer. Uden struktur opstår kaos og stress og 

kreativiten udebliver.

III. At det er en forudsætning at alle spillere på banen evner at følge 

med i spillet for at kunne opretholde struktur og kompakthed i 

forhold til bolden og medspillernes bevægelser. Det være sig 

både i defensive og offensive situationer (dybt såvel som bredt)

IV. At mål fra åbent spil skabes via kombinationsspil (bandespil, 

overlap m.m.) i spillets centrale dele og et 'deep pass' er en af de 

største offensive løsninger til mål scoret i åbent spil.

V. At driblinger, er effektivt våben, til at bryde modstandernes 

kæder.
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Spillestilsværdier

24

HUI’s spillestilsværdier bygger videre på klubbens fundamentale tilgang til spillerudvikling 

med udviklingsfokus i de unge år og præstationsfokus i de ældre år (to paradigmer).



Spillestilsprincipper og anvisninger i spillets faser

25

D1, D2, D3, O1, O2, O3, henviser til 3 defensive og 3 offensive faser. Bruges til at præcisere, i hvilke del af spillet at anvisninger har relevans

SS = standard situationer



Forudsætningen for at vi kan kommunikere omkring vores spillestil og sætte en struktur for spillet er at vi alle i HUI (trænere,

ledere og spillere) bruger det samme sprog, når vi instruerer og analyserer spillet. I HUI inddeles banen i ‘Lines’ og ‘Lanes’, 

som muliggør at træner og spiller effektivt kan formidle budskaber, principper, instruere og analysere spillet.

Spillestilsprincipper – struktur og sproget

Lines: Lanes:
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Aggressiv genpres

Alle forvarer

Angribere på forvarssiden POSITIONERINGHøje preslinje over hele banen

Spillestilsprincipper – sproget, sikrer forankring af spillestil 

Sproget er et vigtigt pædagosisk redskab i spillestilsimplementeringen. I HUI italesættes/defineres en række principperne og 

anvisninger omkring spillet tidligt og kontinuerligt, for at sikre at spillere og trænere bliver fortrolige med disse. Principperne og 

anvisningerne er universelle og gælde uanset om der spilles 5 mands eller 11 mands.
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Sammenhæng mellem træning og spillestil

Masterplanernes disponering understøtter først og fremmest den effektive 

udvikling af færdighederne, men den tilsikrer også, at de tillærte færdigheder 

omsættes til handlehurtighed og gode beslutninger i spillet. I masterplanerne 

bygges de spillestilstekniske træningselementer på gradvist. Først når spilleren 

er udlært teknisk, bygges der for alvor på den spillestilstekniske og taktiske 

træning. Indtil U15, er spillestilstræning primært møntet på at klargøre 

færdighederne som forudsættes i klubbens spillestil (specifik træning, 

positionstræning og mentaltræning), mens de taktiske elementer og finpudsning 

af holdenes spillestil, sker i ungsenior segmentet (U16-U19). 

Elementer i den spillestilstekniske træning i masterplanerne:

• Organisering (kompakt vs. flad)

• Angribernes samarbejde (7-9-10-11)

• Offensive spilleres forsvarsopgaver

• Forsvarsspillet, dække rum vs. dække mand

• Omstillinger (DE-VI og VI-DE)

• Opbygnings/Afslutningsspil

Smallsided games, læringsstrategier på små områder, accellererer læring og 

skaber forudsætningerne for at kunne praktisere klubbens spillestil.   

Spillestil og 

Spillestilsstræning
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Kapitel 4

Interessenter

Beskrivelse af talentområdets væsentligste interessenter, 

samt beskrivelse af centrale komponenter i HUI’s interaktion 

med sine interessenter.
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Trænerudvikling, årshjulet

Trænerudvikling og implementering af HUI’s spillerudviklingsfilosofi, 

masterplaner og spillestil, sker i overensstemmelse med årshjulet.

Effektmålingerne af trænerudvikling, sker ved certificering ved multiple 

choice test en gang om året.

Årsplanens justeres og følges op af talentchefen. Det overordnede ansvar 

for at detailplanlægning og mødeksekvering og afholdelse af 

trænersamlinger påhviler HUI’s sportschefer.
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HUI’s øvrige interessenter

HUI

DBU/SBU

Kommune

SamarbejdsklubberRegionsklubber

Sponsorer

Forældre

HUI har favorable demografiske forudsætninger. De tårnhøje 

talentambitioner kun imidlertid kun indfrie, hvis klubben arbejder 

effektivt sammen med sine interessenter. Derfor prioriterer HUI at

● Talent produktet er velbeskrevet og tydeligt

● Alle arbejder ud fra klubbens kerneværdier

● Der ageres prompte på ‘uetisk og ‘dysfunktionel adfærd’ 

(kompromisløs integritet)

Klubben opretteholder et ‘funktionelt’miljø, ved selvjustits og ved at 

sikre at alle i klubben efterlever klubbens værdisæt, 

se appendix D: 

● Vedholdende (viljestyrke, ansvar, beslutsomhed)

● Udvikling (alle kan lykkes, udfordrer, vinder kampen i kampen)

● Sammenhold (respekt, glæde, tillid)

● Faglighed (lytter, tager ejerskab, videbegærlige)

Vi giver
Et ‘HUI High Performance’ miljø, hvor sponsorer kan profilere deres 

virksomheder og opnå merforretning. Et produkt, hvor forældre og 

regionsklubber kan giver deres børn og unge optimale udviklingsbetingelser 

fodboldmæssigt og menneskeligt. Et produkt, som sikrer, at der udvikles 

talenter til vores strategiske samarbejdspartnere og til DBU, et produkt, 

som udvider paletten af relevante kommunale ydelser, og sikrer at 

Hørsholms mest talentfulde unge får optimale vilkår for at lykkes med deres 

talent på højeste niveau.

Vi har brug for
Ressourcer (tid og penge) fra forældre, venner og kommune, samt spillere, 

trænere og licens DBU samt et seriøst turneringsudbud, så vi kan opretholde 

grundlaget for seriøs talentudvikling.
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Strategisk samarbejde med FCK

HUI er strategisk samarbejdspartner med FCK. 
Samarbejdet giver HUI kommercielle og sportslige 
fordele. FCK støtter bl.a. med: 

➢ Uddannede trænere til den individuelle 
træning (Skillz)

➢ Sparring og støtte ved udvikling af børne 
området

➢ Et attraktiv miljø for vores ypperste talenter

➢ Styker HUI’s brand



Roller og Ansvar

For alle klubbens hold gælder det om at være tydelige i 

forventninger til hvem, der varetager hvilke roller i HUI. Der er som 

udgangspunkt vide rammer for de enkelte hold til at organisere sig, 

og kravene er ikke de samme for alle hold. De varierer fra talent til 

bredde hold og fra årgang til årgang. Som udgangspunkt forventes 

der større tydelighed i organisationen og klarhed for ansvar for de 

enkelte processer for klubbens talenthold, hvor der generelt er flere 

resourcer.

Det effektive hold har klarhed over, hvem der har ansvar for en 

handling, hvem der udfører handlingen, hvorvidt en handling skal 

krydstjekkes med andre, og i hvilket omgang der skal kommunikeres 

omkring udfaldet af en handling. 

Målet er at minimere misforståelser og optimere klubbens resourcer, 

ved at oplyse og klarlægge forventningerne tidligt.

A=Accountable (ansvarlig for processens output)

R=Responsible (Udførende, ansvar for delegering)

C=Consulted (tjekker med)

I=Informed (bliver informeret)

Forventninger til Rolle/Ansvars fordeling i HUI

33



Appendix

Uddybning og eksemplificeringer af manualens indhold
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TALENTUDVALG

Timeforbrug: 20 timer

Mødekadence: 

Halvårligt : 6 gange årligt

Årsplan: August – Juli

Udvalgets tilhørsforhold:

Talentudvalget referer til bestyrelsen

Appendix A: Talentledelse - kommissorium

Talentudvalget – sammensætning og ansvar

• Bo Rømer, bestyrelse (sportslig ansvarlig)

• Bent Fabricius, bestyrelse (økonomi og daglig ledelse)

• Katja Loran, bestyrelse (forretningsudvikling)

• Christian Mouroux, Sportschef Ungsenior/HOC (U16-Senior)

• Carsten Dohm, Sportschef Ungdom/UUT (U12-U15)

• Andreas Floor, Sportschef Børn/BUT (U5-U11)

• Henrik Lange,  Rekruttering og HR

• Tom Jensen, formand for talentudvalg

• Carsten Sønderbo (Suppleant)

Talentudvalget – opgaver

• Målformulering og målopfyldelse for talentudvikling

• Masterplan implementering

• Indrangering (U10-U19)

• Licensansøgning

• Licensopfølgning

• Trænerpåsætning

• Scouting

• Samarbejder (FCK, øvrige)

• Ad hoc beslutninger vedr. talentområdet

• Markedsføring af talentområde

Talentudvalget – årshjul (temaer)

35



Appendix B: Talentledelse – Kvartalsvis opfølgning Sportchefer (MBO style)

Oplist minimum 5, maximum 10 indsatsmål for dit område -

fokus på prioriterede nøgle indsatser (leverancer) ikke bare 

almindelig tilstedeværelse. Brug SMART Goals.

Processen:

a) I starten af hvert kvartal - udfyld dato, segment, 

indsatsmål, og kriterier

b) Gennemgamg med sportslig overordnede for 

justering af mål og kriterier 

c) Slutning af kvartal - udfyld Dato og performance 

kommentarer og oplist mål for kommende kvartal

Målområder:

a. Spillestil 

b. Træning

c. Resultater

d. Motivation

e. Andet

Eksisterende kvartal - evalueres

Næste kvartal – indsatsmål fastsættes
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Appendix C: Eksempel på Masterplan (3. kvartal/progression for U14)

For hver træningstema eksisterer 

anvisninger/inspiration, i form af 

øvelser, instruktionsmomenter, 

sprogbrug, pædagoiske fif mm, for 

de enkelte færdighedsområder, ofte 

med videoklip henvisninger.

Træningspas tager udgangspunkt 

i træningstemaer. Temaer skal 

gentages, introduceres, fokuseres 

på (gule)
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Vi ved at det er det lange, seje træk som i 

sidste ende skaber resultater. Vi tilstræber 

en kultur hvor der udvises viljestyrke, 

arbejdsomhed og beslutsomhed – også 

selvom det ikke altid er populært. Vi tager 

ansvar.

KERNEVÆRDIER

Vi opnår intet hvis ikke vi sætter os mål. Vi 

tror på at alle kan lykkedes. Vi tilstræber et 

miljø, hvor vi udfordrer hinanden –

menneskeligt og sportsligt – og yder alle 

en fair behandling. Vi har fokus på at vinde 

kampen i kampen.

Vi er bevidste om, at alle spiller en vigtig 

rolle på et hold eller i en organisation. Vi 

tilstræber en ånd hvor man udviser tillid til 

og respekt for hinanden og vores 

omgivelser. Vi løfter i samlet flok og er 

fælles om at skabe glæde.

Vi tror på at viden og integritet er 

essentielt for vores præstationsevne. Vi er 

videbegærlige, kompromisløse og tager 

ejerskab for læring. Vi er tro mod vores 

koncept og sikrer høj kvalitet i alt, hvad vi 

foretager os. Vi gør os umage. 

Appendix D: HUI værdisæt
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HUI PRO TRÆNING

HUI/FCK SKILLZ TRÆNING

HUI GRUNDTRÆNING

Den gode grundtræning hvor fokus er på holdtræning og 

spilsituationer. Der er tre grundtræninger om ugen. 

Træningen er for alle og er en del af den normale kontingent

HUI/FCK Skillz træning hvor fokus er på at udvikle de 

individuelle tekniske færdigheder med et ugentligt 

træningspas. Træningen er målrettet alle og betales med et 

forhøjet kontingent. 

Pro træning tager den særligt parate spiller til næste niveau 

og afvikles som mix af morgentrægning, digital træning og 

træning på banerne og indholder:

• Positionstræning

• Taktisk træning, - fodbold intelligens og spilforståelse

• Fysisk træning, herunder terori vedr. kroppens reaktion på 

træning og kost og ernæring  (8 uger med fysisk træner)

• Mental træning. (8 ugers forløb med mental træner)

Månedlige for udvalgte spillere - betales med forhøjet 

kontingent. 

Appendix E: Træningspakkerne i HUI


