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Sydvestjyllands Udviklingscenter |  Piger 

 

Baggrunden for ”Sydvestjyllands Udviklingscenter | Piger ” 

 

Varde IF er initiativtager af SUP, Sydvestjyllands Udviklingscenter | Piger, hvor hovedformålet er 
at udvikle og fremme pigefodbolden i hele Sydvestjylland.  
 
Med SUP kan vi sætte ekstra fokus på udviklingen af pigespillere, i samarbejde med uddannede 
trænere, faciliteter på højt niveau og ekstra træningspas. Her vil vi også kunne tilbyde udvalgte 
spillere kampe i landets bedste ungdomsrækker for U14-U18 hold, og samtidig videreudvikle piger 
til at blive relevante på ungdomslandsholdene.  

For at nå derhen, skal vi via dialog og samarbejde arbejde konstruktivt med alle klubber i 
Sydvestjylland. Dette skal være et projekt hvor moderklubberne bliver hørt, og er med i dialogen 
om udviklingen af den enkelte spiller. 

 

 

Historie om ”Sydvestjyllands Udviklingscenter | Piger ” 

Projektet SUP, som i starten hed, Talenttræning Piger Sydvestjylland, startede op i efteråret 2017. 
Her deltog 6 klubber, hvor 45 piger stillede til start.  
 
I dag har vi været oppe og ramme 80 deltagere, hvor pigerne har været mellem 10-13 år. 
Forklaringen på det flotte deltager tal, ligger i vores store udvidelse af samarbejdsklubber. 
Konceptet SUP tilbydes følgende klubber: HTS, Hjerting IF, Boldklubben Vestkysten, Gredstedbro 
B, Gørding IF, Team VAB, Tarp Boldklub, Bramming Boldklub, Skærbæk BK, Helle FC, Hviding 
IF, SGI, Jerne IF, Spangsbjerg IF, Ribe BK, Skovlund/Ansager, BK Klitten, Blåbjerg, Tjæreborg 
IF, Esbjerg IF 92, Team BFO, Sønderris SK, Brørup GF, Rødding IF, Bække SF, Agerbæk SF, 
Ølgod IF, Starup UIF.  
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Klubtilbud 
 
Gennem samarbejdet med klubberne, vil Varde IF være hovedansvarlige i udviklingen og medvirke 
til et kvalitetsløft i alle samarbejdsklubber. Dette vil vi gøre gennem: 

● Udvikle spillere i årgangene U11, U12 og U13 
● Inspirere trænere i samarbejdsklubber 
● Finde og udvikle talenter i Syd- og Vestjylland 
● Sikre at det kun er de største talenter der kommer til Varde IF 

 

Derudover vil vi: 

● Stille faciliteter til rådighed 
● Sparre med trænerne i samarbejdsklubber 
● Inspirerer til teknisk træning på højeste niveau 
● Introducere pigerne for taktisk træning  

 
 

Mission: 

Gennem struktureret og tilrettelagt træning, vil vi skabe et optimalt grundlag for områdets talenter. 
Vi vil inspirere trænere og forældre til at arbejde med pigerne, både på teknisk, fysisk og mentalt 
plan. Vi vil gennem SUP opnå målsætningen om i Varde IF at være blandt de førende 
kvindeklubber inden for ungdomsfodbold.  

 

Vision: 

Gennem samarbejde med deltagende klubber i SUP, vil Varde IF være klubben der skaber 
grundlaget for talentarbejdet i Sydvestjylland med det mål: 

● At de største talenter kommer til at spille på højeste niveau 
● At fastholde piger i fodbolden 
● At hæve niveauet i samarbejdsklubberne 
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Skematisk oversigt for SUP træningen 
 

Opstart  - U11 (½  år) 
 

Udviklingstræning starter for U11 spillere, 
hvor tilmeldingen foregår gennem 

moderklubben. U11’erne starter efter jul.  

↓   

Midtvejsforløb - U12 (1 år) 
 

Udviklingstræningen fortsætter i 
overgangen fra U11 til U12 spiller.  

↓   

Slutforløb - U13 (½ år) 
 

Udviklingstræningen afsluttes efter et halvt 
år som U13 spiller.  

↓   

 Afslutning - U13 (½ år) 
 

Efter ½ år som U13 spiller i SUP, inviteres 
udvalgte spillere til et videre forløb i Varde 

IF’s U13 afdeling.  
 

Her vil der være træning i Varde en gang i 
ugen, sammen med Varde IF’s U13 

udviklingstrup 
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Proces for tilmelding til "Udviklingstræning" -  2008 & 2009  

Tilmelding af spillere årgang 2008 og 2009 som ikke har deltaget i træningerne: 

Det er i første omgang den enkelte moderklub og trænere som udvælger pigerne til SUB og 
udviklingstræningerne. 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 af spillere årgang 2008 og 2009  som har deltaget i træningerne  

Moderklubben giver Varde IF besked om, hvilke spillere som indstilles til videre træning.  

Tilmelding finder sted til Jesper Frederiksen på e-mail jesper@nordentoft-ingvartsen.dk senest d. 
23 September 2020.  

Ved tilmelding af nye spillere 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 tilkendegivelse/accept fra moderklubben at spilleren må deltage i "SUP" 
aktiviteterne 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. 
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Træningstider 

Træningen vil hovedsageligt finde sted på fredage, men andre dage kan forekomme. Man kan finde 
datoerne på Varde IF’s hjemmeside under fanen Sydvestjyllands Udviklingscenter | Piger 
 
Træningsoversigt t.o.m. 31/12-2020 
 
U12 - ÅRGANG 2009 

 

1. Træning - GRÆS 02/10-2020 16:15-17:45 

2. Træning - GRÆS 09/10-2020 16:15-17:45 

3. Træning - GRÆS 23/10-2020 16:15-17:45 

4. Træning - GRÆS 06/11-2020 16:15-17:45 

5. Træning - GRÆS 13/11-2020 16:15-17:45 

6. Træning - GRÆS 20/11-2020 16:15-17:45 

7. Træning - KUNST 4-6/12-2020* 16:15-17:45 

8. Træning - KUNST 18-20/12-2020* 16:15-17:45 

 
*Dato endnu ikke bekræftet. Det vil blive slået op på Facebook siden 
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U13 - ÅRGANG 2008 

 

1. Træning - GRÆS 02/10-2020 18:15-19:45 

2. Træning - GRÆS 09/10-2020 18:15-19:45 

3. Træning - GRÆS 23/10-2020 18:15-19:45 

4.  Træning - GRÆS 06/11-2020 18:15-19:45 

5. Træning -GRÆS 13/11-2020 18:15-19:45 

6. Træning - GRÆS 20/11-2020 18:15-19:45 

7. Træning - KUNST 4-6/12-2020* 18:15-19:45 

8. Træning - KUNST 18-20/12-2020* 18:15-19:45 

 
*Dato endnu ikke bekræftet. Det vil blive slået op på Facebook siden 

Kommunikation 

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

Sydvestjyllands Udviklingscenter | Piger 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:  

https://www.facebook.com/Talenttr%C3%A6ning-Piger-Sydvestjylland-1999911580019130/ 
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