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Omstrukturering på Talentakademiet
Kære spillere og forældre på Talentakademiet,
I den evige jagt på at løfte kvaliteten og
højne niveauet på Talentakademiet, har vi
fra marts 2021 lavet en omstrukturering på
Talentakademiet.
Det har vi gjort, da vi hen over de seneste
par år har oprettet et U16 og et U23-hold.
Disse hold har fået en vigtig plads i vores
Talentakademi. Med disse tiltag var der
brug for en omstrukturering for at kunne
sikre den nødvendige kvalitet og det
nødvendige fokus.
De nye segmenter
Tidligere bestod Talentakademiet af 2
segmenter; U13-U15 og U16-U23.
Foruden det ene segment som vi arbejdede tæt sammen med i Børneakademiet, U10-U12.
Fremover består Talentakademiet af 2½ segment, hvor U12 sportsligt kommer med ind omkring U13 og
U14, foruden det ene segment i Børneakademiet der fremover hedder U9-U11.
De nye segmenter hedder som følger. Den sportslige leder står i parentes:
U9-U11 (Michael Ljørring)
U12-U14 (Kenny Jensen)
U15-U17 (Casper Aamodt)
U19-U23/1.senior (Mogens Bruun)
De svære transitioner bliver nemmere
I vores struktur har vi 3 svære transitioner. Det er U12 til U13, U15 til U16/U17 og U19 til U23/1.senior.
Det var samtidig midt i disse tre transitioner at vi tidligere skiftede sportslig leder.
For nogle spillere skabte det et mere utrygt forløb, hvor de både skulle forholde sig til nye trupper, nye
trænere og en ny sportslig leder.
I den nye struktur følger den sportslige leder spillerne gennem transitionen og kan derfor bedre støtte og
vejlede spillerne.
Helt ned til U9
I de seneste år har vi øget fokusset og indsatsen i U10-U12. Det har vi gjort for at løfte kvaliteten og sikre
kontinuiteten i vores talentudvikling. Med den nye omstrukturering tager vi yderligere et skridt og tager U9
ind i et segment med U10 og U11. På den måde får vi øget videndelingen og kvalitetssikret arbejdet
tidligere.
For den sportslige ledelse vil der være en naturlig overgangsperiode frem til sommer, selvom segmenterne
officielt træder i kraft pr. d.d.
Med sportslig hilsen
Christian Grønbæk, Mogens Bruun, Casper Aamodt, Kenny Jensen og Michael Ljørring

