København, 14. september 2015

Ole Bjur i spidsen for historisk talentudviklingssatsning
Det bliver den tidligere topspiller og sportschef Ole Bjur, der skal varetage den fælles talentudvikling i dansk
klubfodbold.
Det er en mand med stort kendskab til dansk klubfodbold, der skal stå i spidsen for den store fælles satsning på
talentudvikling. På Ole Bjurs cv står der blandt andet 384 førsteholds kampe for Brøndby, to et halvt år som
sportschef i samme klub med ansvar for sammenhængen i eliteudviklingen i hele klubben– og i de seneste
knap to år har han været sportschef i Fremad Amager i KanalSport Divisionen. Derudover er Ole Bjur uddannet
økonom med flere års erhvervserfaring fra blandt andet Codan Forsikring og SOS Børnebyerne.
-Ole har en perfekt blanding af fodbold og erhvervserfaring. Den fodboldmæssige er fra øverste eliteniveau
både som spiller - og som sportschef med fokus på talentudvikling i organisationen. Dertil kommer hans
erhvervs og uddannelsesbaggrund. Det mix gør, at han er den helt rigtige person, som med troværdighed kan
stå i spidsen for projektet, lyder det fra Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen.
Talentudviklingsprojektet laves i samarbejde med de belgiske specialister Double PASS, som blandt andet har
etableret og driver den fælles talentudviklingsindsats i den tyske Bundesliga, der anses for verdens måske
bedste indsats. Alle ALKA Superliga klubber og tre klubber fra Bet25 Liga får til foråret besøg af Double PASS,
som vil lave en dybdegående analyse af de enkelte klubbers talentudviklingsindsats. Herefter følger
anbefalinger til de enkelte klubber og en fælles overordnet analyse af klubbernes talentudvikling. Det er det
arbejde, som Ole Bjur skal stå for koordineringen af.
-Jeg ser i den grad frem til samarbejdet og glæder mig meget til at komme i gang. Jeg føler mig overbevist om,
at vi med dette projekt kan gøre en stor positiv forskel for klubberne og dansk fodbold, siger Ole Bjur.
Ole Bjur er allerede tiltrådt. Han får base hos Divisionsforeningen i Fodboldens Hus, men vil bruge meget tid
rundt hos klubberne.
For yderligere oplysninger kontakt direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen (tlf. 2068 3055) eller Ole Bjur
(tlf. 2078 0251)

