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VSK AARHUS FÅR DRENGE 

UNGDOMSLICENS 

VSK Aarhus drengefodbold påbegyndte i 2020 arbejdet 
med henblik på at blive licensklub. Ved sæsonen 
2020/2021 kom vi lige akkurat ikke med i licenssystemet, 
men klubben og bestyrelsen var fast besluttet på, at 
prioritere drengefodbolden og arbejde videre med målet 
om at opnå licens.  

Gennem det seneste år, har vi arbejdet målrettet med 
licensansøgningen, hvilket også medførte, at vi i år har 
fået licens til drengefodbold (U10-U15) for 2022/2024, og 
er rangeret som nr. 45 i Danmark. Dermed er VSK Aarhus 
en et-stjernet licensklub de næste to år.  

Hvad har klubben gjort for at opnå denne licens? Ja, meget 
er sket, men nødvendigvis ikke noget det almene medlem 
har lagt mærke til. Klubben har ansat både 
børneudviklingstræner til U3-U12 (B+ træner), ungdoms-
udviklingstræner til U13-U19 (U+ træner) samt talentchef 
med det overordnede ansvar for drengefodbold (U3-U19).  

Dette har til dels været et licenskrav, men også været 
med til, at klubben kan sikre kvaliteten af træning og 
udvikling af både spillere og trænere. B+ træner og U+ 
træner har gjort et stort arbejde på banerne gennem 

supervision og sparring med trænere samt afholdelse af 
segmentmøder, med fodboldfagligt indhold som det 
centrale. Derudover er der blevet indført individuelle 
udviklingsplaner (IUP) for spillere, som ønsker dette, 
med henblik på at give alle spillere de bedste muligheder 
for at udvikle sig. Meget arbejde er også gået med 
udvikling af klubbens spillestil, talent ID, curriculum og 
periodisering samt talentmanual. Alt dette skal være 
med til, at sikre kvaliteten og retning på det der foregår 
på banen, samt sikre et fælles udtryk og tilgang hos alle 
trænere og hold. 

Hvad har licensen af betydning for VSK Aarhus og som 
medlem? Økonomisk modtager klubben et mindre beløb, 
som kanaliseres ind i drengefodbolden, for endnu mere 
udvikling. Derudover har VSK Aarhus mulighed for at 
tilmelde hold i næsthøjeste række i lokalunionen for 
U13-U15, hvilket er liga 2. Derfor skal U13-U15 efter 
sommer spille liga 2. Der har været flere overvejelser ift. 
denne beslutning – både for og imod. Dog vægter 
overvejelserne for langt højere end overvejelserne imod. 
Dette bl.a., at vi kan tilbyde klubbens dygtigste spillere, 
at blive udfordret på et højere niveau, at vi har tilbud til 
spillere på alle niveauer, som alle vil få et godt 
træningstilbud samt, at vi kan blive en endnu mere 
attraktiv klub at være fodboldspiller i. Som medlem 
betyder dette, at man kan forvente et endnu bedre tilbud 
– uanset årgang, hold og niveau. Vi vil sikre, at der er et 
godt fodboldtilbud for alle drenge, som spiller fodbold i 
VSK Aarhus gennem kvalitets træning, individuelle 
udviklingsplaner og udvikling af trænere. 

 

INTRODUKTION 

Dette er første udgave af VSK Aarhus drengefodbolds 

UPDATE. Hensigten er, at udsende en opdatering 

hvert kvartal med information omkring, hvad der 

foregår i klubben indenfor drengefodbold. Formålet 

med dette er at informere klubbens medlemmer om 

tiltag, projekter og resultater som skabes i klubben. 

Med dette ønsker vi, at tage læseren med ind i 

maskinrummet og delagtiggøre i hverdagen i VSK 

Aarhus drengefodbold. Næste opdatering i 

september vil indgå i et samlet nyhedsbrev for hele 

VSK Aarhus fodbold.   
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NY STRUKTUR FOR U16 OG U17 

Hos de ældste årgange kommer der til at ske ændringer 
ift. strukturen. I den kommende sæson vil man ikke 
kunne spille U16 i VSK Aarhus drengefodbold, men skal i 
stedet spille U17. Dette har vi valgt at flere årsager. For 
det første, så har vi rigtig mange spillere i denne 
aldersgruppe, som skal på efterskole. Dette betyder at 
antallet af spillere på en enkelt årgang kan være lavt. Ved 
at slå U16 og U17 sammen sikrer vi, at der er det rette 
antal hold til spillerne på U16 og U17.  

Dernæst vil vi gerne skabe størst mulig udvikling gennem 
udfordring og udvikling af spillerne på deres niveau. Det 
får vi muligheden for, ved at samle årgangene, hvor 
spillerne kan udfordres på deres niveau. Dette vil 
ligeledes medføre, at nogle spillere i et par sæsoner vil 
være de yngste, og have nogle ældre spillere at lære fra, 
hvorefter spillerne i de følgende to sæsoner er de ældste 
og skal fremstå som rollemodeller. Vi er overbevist om, 
at dette vil have en gavnlig effekt på spillerne, og ser 
frem til at arbejde videre med denne organisering. 

 

 

 

NY TRÆNINGSMETODIK OG -TILGANG 

I VSK Aarhus drengefodbold vil vi efter sommer afprøve 
en ny tilgang til træning. Generelt trænes der ud fra, at 
alle spillere har et fast hold de træner på – dette ønsker 
vi at gøre op med. Efter sommer vil vi arbejde med hele 
årgange, fremfor første-, andet- og tredjehold. Det skal 
ikke ses som, at alle spillere træner sammen hele tiden 
og bliver blandet tilfældigt, men at vi sikrer samme 
træning for alle spillere. I praksis vil årgangens 
cheftræner for første holdet også være årgangsansvarlig, 

og skal sikre, at hele årgangen træner efter samme 
øvelser. Det betyder ikke, at alle spillere trænes af 
cheftræneren for første holdet, men at der skal være 
kvalitets træning for alle spillere på årgangen. Derfor 
planlægger cheftræner for første holdet træning for alle 
spillere. I praksis kan der både være øvelser, hvor alle 
spillere træner sammen, men også være øvelser hvor 
spillerne bliver delt op efter niveau. Dette betyder 
nødvendigvis ikke, at det kun er de spillere, som oftest 
spiller på første holdet, som indgår. Grupperne af 
spillerne kan derfor variere, hvilket gør det muligt, at 
udfordre spillerne forskelligt, og sætte mere fokus på den 
enkelte spillers udvikling og IUP. Vi håber på, at dette vil 
være til fordel for alle spillere og deres udvikling, men 
også socialt.  

 

Derudover sætter vi mere fokus på transition og 
optræning af spillere. Dette er igen for at sætte den 
enkelte spillers udvikling i centrum. I praksis vil flere 
spillere træne med ældre årgange, for at blive udfordret 
på et højere niveau. Vi arbejder på en stærk struktur, 
som skal sikre aftaler om optræning, således 
forventningerne er afstemt inden disse forløb går i gang. 

 

 

KORT NYT: 

 Trænerkabalen til næste sæson forventes 
klar inden sommerferien og vil blive meldt 
ud hurtigst muligt. 
 

 Planen om kunstgræsbane skrider frem og 

vi håber på, at planen inden længe står 
helt klar. 
 

 I starten af den nye sæson vil VSK Aarhus 
invitere spillere, forældre og trænere til 
introduktionsmøde omkring mental 
træning. 
 

 


