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Varde If er initativtager og medlem af VPF, Vestjysk Pige Fodbold som har til formål at samarbejde 

omkring pigefodbolden i Sydvestjylland. Grundstenen i VPF er at udvikle og fremme pigefodbolden 

i hele området til fælles gavn for både bredden og eliten. Der skal i fremtiden samarbejdes endnu 

tættere om initativer som får flere piger til at spille fodbold, samt fastholde glæden ved 

fodboldspillet, således at Sydvestjylland kan være med til at præge dansk pigefodbold på en 

positiv måde. Varde IF har stor interesse i, at pige-kvindefodbolden udvikles, og vi mener, at alle 

vil være styrket ved, at klubberne i området har stor bredde og så mange hold i turneringerne som 

muligt.    

Når talen falder på elitedelen og de særligt talentfulde spillere har Varde IF brug for hjælp til at 

skabe og udvikle talentfulde pigefodboldspillere, som kan få Deres ambitioner opfyldt i det 

Sydvestjydske område.    

Vi vil derfor gerne styrke elite pigefodbolden i  Sydvestjylland ved at samle og give de mest 

ambitiøse og talentfulde spillere mulighed for at dygtiggøre sige yderligere gennem 

"Talenttræning Piger | Sydvestjylland", så de udvikler sig mest muligt.  

Med ekstra fokus på talentudviklingen og samarbejde kan vi i Sydvestjylland tilbyde de særligt 

talentfulde fodboldpiger, at spille med i landets bedste ungdomsrækker og samtidig videre udvikle 

pigefodboldspillere, som potentielt kan blive en del af ungdomslandsholdene. Dette vil vi gøre ved 

at sætte spilleren i centrum, så den enkelte spiller får muligheden for at nå så langt som muligt 

med deres fodbold talent. 

For at nå derhen, skal vi via dialog og samarbejde arbejde konstruktivt med gerne alle klubber i 

Sydvestjylland. Dette skal være et projekt hvor moderklubberne bliver hørt, er med til dialogen om 

den enkelte spillers udvikling. 
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Hvorfor  

Vi ser at antallet af pigefodboldspillere de seneste år er steget markant. Denne stigning er også at 

se i Sydvestjylland, men når vi så kigger på udviklingen af netop disse mange spillere, må vi 

erkende at vi er lidt bagefter end de andre landsdele. Derfor er det vigtigt, at der bliver gjort en 

indsats for at udvikle nye talenter, på et tidligere tidspunkt, så vi kan begynde at matche de andre 

landsdele.  

Vi vil i Varde IF påtage os det ansvar at bygge et træningsmiljø, som går på tværs af klubinteresser 

og sætter pigerne i centrum. Holdningen skal være at klubberne giver spillerne mulighed for at 

træne/spille på det rette niveau. Derfor har Varde IF etableret   "Talenttræning Piger | 

Sydvestjylland, som skal være et skridt på vejen for at, få området med op på niveau med andre 

landsdele. 

    

Ide – Udvikling via samarbejde 

Ideen er at samle Sydvestjyllands mest talentfulde piger og deres trænere i et udviklende 

træningsmiljø: Dette træningsmiljø skal være med til at forberede pigerne på, hvad det kræves for 

at blive en potentiel elitespiller på et senere tidspunkt. 

Vi har en tro på, at disse piger vil opnå en større udvikling, hvis de jævnligt samles til en træning i 

Varde IF, hvor de møder spillere, som er på deres eget niveau. Udgangspunktet er at det skal 

bygge på pigernes egne forudsætninger og niveau. 

Pigerne bliver i deres respektive klubber og har deres sociale netværk intakt, men får oplevelsen 

og muligheden for at prøve sig af på et højere niveau og mere elitær plan. 

 

Formål 

Formålet med  "Talenttrænning Piger | Sydvestjylland" er at udvikle spillernes fodboldmæssige 

kompetencer. I talenttræningen arbejder vi med nedenstående to ting. 

- Fodboldlæring (Tekniske færdigheder og øvelser med almene taktiske elementer) 

- Fodboldspil (Traditionelle spil 3v3, 4v4, 5v5, 8v8 og overtal/undertals spil)  

Udover dette vil vi have stor fokus på personlig feedback af den enkelte spiller, så vi er sikker på at 

den enkelte spiller udvikles i det nye træningsmiljø. 
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Fact: 

 

< At samle Sydvestjyllands pigespillere i en tidlig alder i et ekstra træningsmiljø 

< At give optimale idrætsoplevelser ved at træne med ligeværdige 

< At forberede de dygtigste piger på DBU’s talentudtagelser 

< At give samarbejdsklubberne redskaber til at tilmelde de rigtige spillere til DBU samlinger 

< At give pigerne et indblik i, hvad elitefodbold er og hvad det kræver 

< At samle trænerne fra samarbejdsklubberne, hvor erfaringer og træningsmetoder kan udveksles 

< At give trænerne fra samarbejdsklubberne inspiration til videre uddannelse 

< At forbedre pigernes fodboldmæssige kvaliteter igennem øvelser og spil 

< At udvikle og styrke talentarbejdet i samarbejdsklubberne  

 

Varde IF vil have et tæt samarbejde med DBU og deres talenttrænere, så vi hele tiden kan følge 

med i tiden omkring udviklingen af pigespillere i  Sydvestjylland. Her er det også vigtigt for Varde IF  

at  talentræningerne følger DBU’s værdier og holdninger. 

Det handle om oplevelser og glæde. Selvværd, sammenhold og udvikling er det, vi ønsker at kunne 

være med til at bidrage med i pigernes liv.  

Talenttræning Piger | Sydvestjylland er et supplerende tilbud til det, der foregår i moderklubben, 

og vi vil træne på tidspunkter, som ikke falder sammen med moderklubbens aktiviteter. 

Det handler ikke kun om fodbold – da det sociale samspil pigerne imellem vægtes højt. 

 

Forventninger skal afstemmes inden start: 

Forventninger til pigerne:   Forventninger til pigernes forældre: 

- Udviser vilje, lyst og motivation  - Prioriteter datterens interesse for fodbold 

- Øver sig    - Sørger for muligheden for selvtræning  

- Er lyttende    - Støtter økonomisk – f.eks. fællesspisning 

- Tør fejle    - Hjælper til med praktiske ting 

- Behandler andre med respekt  - Svarer hurtigt på forespørgsler  

- Er vilde med fodbold 
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Den indledende proces for pigerne 

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 
det er piger, som er motiveret for stor træningsmængde, er talentfulde og vilde med fodbold som 
indstilles til træningerne. Vi har stor erfaring med ekstra træning, og det skal gerne føre til glæde 
ved fodbold og ikke det modsatte – derfor er det vigtigt, at man nøje overvejer, hvilke piger man 
udvælger til træningerne.  

De fra klubbernes side udvalgte piger samles hen over ca. 8 talenttræninger i første halvår 2018.   

I anden halvår 2018 kan spillerne sorteres fra efter 1, 2, 3 eller 4 gang. De dygtigste spillere får 

mulighed for at fortsætte i talenttræningerne. Udvælgelses processen fortsætter dog, hvilket 

betyder at man godt kan blive valgt fra senere hen. 

Der gives besked til de spillere, som evt sorteres fra. Dette vil ske til spillerens træner. Der vil blive 

givet en grundig begrundelse for beslutningen, så man konstruktiv kan arbejde videre hjemme i 

egen klub med forbedringer og udvikling.  

Alle er i det hele taget meget velkomne til at komme ud at se træningerne. Dette kan være en 

hjælp til at udvælge de bedst egnede i fremtiden. På Varde IF’s hjemmeside og den nyoprettede 

Facebook-side kan man følge med i, hvornår der er træning. 

 

Tilmelding 

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

Ved tilmelding beder vi jer oplyse følgende:   

• Klub og navn på spiller 
• Årgang og 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.  
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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. 

Træningstider 

Træningen vil hovedsaligt finde sted på fredage, men andre dage kan forekomme. Man kan finde 

datoerne på Varde IF’s hjemmeside under fanen Talenttræning Piger | Sydvestjylland. 

Undervejs kan der være mulighed for, at vi deltager i relevante talentstævner, med andre 

landsdele/talentcentre i Danmark. 

Kommunikation 

Al kommunikation fra Varde IF sker til såvel moderklubbernes kontaktpersoner/trænere, samt 

pigernes forældre. 

Talenttræning Piger | Sydvestjylland  på Facebook 

Vi vil bruge vores Facebook-side til at fortælle, hvad vi løbende arbejder med , og vi vil derfor 

opfordre forældre som trænere til at melde sig ind i gruppen via dette link:     


