København 4. december 2015

EKSTRA FOKUS PÅ KLUBBERNES TALENTUDVIKLING TIL FORÅRET
De belgiske talentudviklingsspecialister Double PASS samarbejder med Jesper Sommer, Christian Nielsen,
Jesper Fredberg og Keld Bordinggard om analyse af klubbernes talentudvikling i foråret.
Divisionsforeningen præsenterede tidligere i år, den største fælles satsning i dansk fodbold nogen sinde
på noget af det vigtigste dansk fodbold har, nemlig evnen til at udvikle talenter.
Talentudviklingsprojektet laves i samarbejde med de belgiske specialister Double PASS, som blandt andet
har etableret og driver den fælles talentudviklingsindsats i den tyske Bundesliga. Alle ALKA Superliga
klubber samt Vejle, Lyngby og Silkeborg får til foråret besøg af Double PASS, som vil lave en dybdegående
analyse af de enkelte klubbers talentudviklingsindsats.
Double PASS har nu fundet de danske fodboldfagfolk, der skal hjælpe Double PASS med analyserne af de
enkelte klubber.
De fire er tidligere ungdomslandsholdstræner Keld Bordinggaard, Christian Nielsen som tidligere har været
ungdomstræner i Lyngby og A+ træner i FC Nordsjælland, Jesper Fredberg der tidligere har arbejdet som
ungdomstræner i Brøndby og AGF samt Jesper Sommer der tidligere har været sportschef for FC Roskilde,
Næstved og HB Køge.
Udover de fire består teamet af tre meget erfarne personer, nemlig David Pauwels der tidligere har
arbejdet med talentudvikling i Belgien, Ajoscha Bonarius er en del af talentudviklingen i Bundesligaen og
Ariël Jacobs som besidder livslang erfaring inden for fodboldverdenen bl.a. som cheftræner i Anderlecht og
FC København.
Divisionsforeningens projektleder Ole Bjur udtaler:
Jeg er meget glad på alles vegne over, at det er lykkedes os at rekruttere fire meget kompetente danske
auditører til vores store talentudviklingsprojekt. Alle fire personer besidder stor erfaring i arbejdet med
talentudvikling og komplimenterer hinanden perfekt. Ydermere er alle fire højt respekterede i klubberne,
hvilket er en vigtig forudsætning for succes, i den store opgave der venter på dem.
Hermed kan der nu sættes turbo på arbejdet med at bringe Danmark helt i front, når det kommer til
talentudvikling.
Personligt ser jeg frem til et spændende og frugtbart samarbejde, hvor vi alle i fællesskab kan bidrage til
udviklingen af flere bedre spillere til gavn for dansk fodbold.
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