DBU TOPCENTER

TOPCENTER MED LYNGBY BOLDKLUB

Baggrund
Top Center drenge U10-U12 er et 3-årigt DBU-projekt, hvor godkendte
danske fodboldklubber - via samarbejde med lokale danske fodboldklubber
- tilbyder spillere med særlige forudsætninger et ekstra træningstilbud.
Træningstilbuddet ligger ud over træningen i egen klub.
Projektets mål er optimering af fremtidig dansk spillerudvikling i segmentet
U10-U12 - ikke at øge rekrutteringen af spillere. Projektet fokuserer på at
sikre, at de deltagende spillere fastholdes i egen klub (Partnerklubben) i
U10-U12, sideløbende med de tilbydes et ekstra træningsforløb med øget
matchning og udviklingsorienteret træning. Samtidig får klubben og trænerne
mulighed for opkvalificering af den fodboldfaglige viden.

Lyngby-modellen
I Lyngby Boldklub har vi gennem de sidste mange år haft succes med at
samarbejde med både store og små lokale og regionale breddeklubber.
Vi bilder os ind at vi har succes, fordi vi blandt andet ikke ønsker et
stort, omfattende samarbejde, hvor vi alene skal stå med ansvaret. Vi vil
samarbejde og møde klubberne i øjenhøjde - både nu og i fremtiden. Vi
ønsker at være tilstede i klubberne på vores måde og med respekt for
arbejdet lokalt. Derfor kommer vores Topcentre heller ikke til fysisk at ligge i
Lyngby.
Vi har for vores Topcenter-projekt defineret en række mantraer:
Træneren i fokus
Vi ønsker at udvikle og facilitere et stærkt trænernetværk, hvor vi
forestår faglig udvikling - og hvor dem som vil altid kan søge hjælp,
sparring og uddannelse
Spilleren i udvikling
Dygtigere trænere lokalt sikrer, at flest mulige er i udvikling.
Samarbejde i øjenhøjde
Vi skal samarbejde og udvikle i fællesskab, ikke med den ene part
som hovedentreprenør.

Trænernetværk
En central del af Lyngby Boldklubs Topcenter er Trænernetværket. Her
tilbydes samtlige trænere i partnerklubberne at deltage til ugentlige
inspirationstræninger i udvalgte partnerklubben i regionen. På træningen
deltager fodboldfaglige personer fra Lyngby Boldklub, der vejleder, sparrer og
debatterer en konkret træning.
•
•
•
•
•
•

Ugentlig inspirationstræning på skift i partnerklubberne
Inspiration og sparring til fremmødte trænere
Alle trænere i vores samarbejdsklubber har adgang
Sparringsplatform til fælles vidensdeling
Løbende dialog med LB-trænere og FF-chef
Mulighed for ekstra sparring i LB-regi

De aktive i trænernetværket kan desuden få sparring i en fælles Facebookgruppe samt deltage på de fleste træninger i Lyngby Boldklub.

Årsaktiviteter
Udover de ugentlige inspirationstræninger faciliterer Lyngby Boldklub årligt
3 trænerseminarer, hvor partnerklubberne indbydes til en fælles dag med
fodbold, faglighed og uddannelse.
Partnerklubberne aktiveres derudover ca. 3 gange mere pr. år, eksempelvis i
forbindelse med turneringer, events eller lignende.

Kontakt
Fodboldfaglig chef

Jesper Stougaard
Mail: js@lyngby-boldklub.dk
Telefon: 2818 8828

Sportslig leder

Nicas Kjeldsen
Mail: nik@lyngby-boldklub.dk
Telefon: 4292 4307

