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Kære klubber, pigetrænere, spillere og forældre i Sydvestjylland,  

 

Varde IF  tilbyder i foråret  2018 talenttræning for pigespillere på årgang 2005, 2006 samt 2007. 

Formålet med talenttræningerne er, at give spillere fra hele Sydvestjylland mulighed for at 
dygtiggøre sig yderligere gennem ekstra træning. Det handler også om at give spillerne en god 
oplevelse, glæde, sammenhold og personlig udvikling ved at møde andre talentfulde piger, der 
brænder for fodboldspillet. Talenttræningerne er et supplerende tilbud til det der foregår i 
moderklubberne og vi træner på tidspunkter, som ikke falde sammen med moderklubbens egne 
aktiviteter.    

Talenttræning Piger | Sydvestjylland er et tilbud til fodboldspillere som;  

• Har et højt teknisk niveau 
• Brænder for fodbold 
• Ønsker at dygtiggøre sig 
• Er motiveret for ekstra træning 
• Har lyst til at træne med spillere fra andre klubber på et højt niveau. 

Talenttræningerne er et gratis tilbud og pigerne skal fortsat træne og spille kampe i egne klubber. 

Træningerne varetages af uddannede trænere og finder sted hos Varde IF, Lerpøtvej 55, 6800 
Varde. 

Der er "Talenttræning Piger I | Sydvestjylland" på følgende datoer: 

• Fredag 18. Maj kl. 16.30-18.00 
• Fredag 25. Maj Kl. 16.30-18.00 
• Fredag 1. Juni kl. 16.30-18.00 
• Fredag 8. Juni Kl. 16.30-18.00 
• Fredag 15. Juni Kl. 16.30-18.00  
• Fredag 22. Juni Kl. 16.30-18.00  
• Fredag 29. juni  Kl. 16.30-18.00 

 

 

 



Talenttræning Piger | Sydvestjylland     

Et tilbud om samarbejde og udvikling af pigefodbolden i Sydvestjylland   
 

Tilmelding: 

Det er i første omgang den enkelte klub og trænere som udvælger pigerne til talenttræningerne. 
Vi vil derfor gerne bede klub og trænere i samarbejde med forældre, om at selektere, således at 
de piger, der indstilles til træningerne, er motiverede for stor træningsmængde, talentfulde og 
vilde med fodbold.  

Tilmelding finder sted til Jesper Frederiksen på e-mail jesper@nordentoft-ingvartsen.dk senest 9. 
Maj.   

Ved tilmelding beder vi jer oplyse følgende:   

• Klub  
• Navn på spilleren 
• Årgang  
• Position på banen 
• Kontakt person i moderklub (Navn + Tlf + Email) 
• Kontakt info på spillerens træner (Navn + Tlf + Email) 
• Kontakt info på spillerens forældre (Navn + Tlf + Email) 

Klubben skal tilmelde hver spiller separat.  

Dette er samtidig en tilkendelgivelse/accept fra moderklubben at spilleren deltager i 
"Talenttræningerne" hos Varde IF.  

Bemærk! - Tilmelding skal ske fra spillerens egen klub. Det er den enkelte klub, der indstiller spillere 

til talenttræning og kan ikke finde sted via forældre.  Forældre bedes derfor kontakte egen klub ved 

interesse i talenttræning. 

Vi vil kontakte alle klubber i området for en nærmere dialog, og vi håber meget, at vores tilbud om 
samarbejde og udviklingen af pigefodbolden har jeres interesse. Hvis I på nuværende tidspunkt 
ønsker mere dybdegående info om tankerne bag "Talenttræning Piger | Sydvestjylland" er I meget 
velkomne til at kontakte undertegnet på tlf 40 80 01 04 eller få tilsendt vores 
præsentationsmateriale.   

Med sportslig hilsen.  

VARDE IF 

Jesper Frederiksen     Peter Hansen                                                                                      
Koordinator "Talenttræning Piger | Sydvestjylland”  Sportschef Piger/Kvinder  

 

 


