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Velkommen til Hobro IK og Talent Plus
Med denne folder ønsker vi at give spillere og forældre en kort information vedrørende Hobro
IK og Talent plus og det at være spiller og forældre i klubben.
Har I spørgsmål, er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte den sportslige ledelse.
Se mere om hold, trænere og spillere under ”Talent Plus” fanen på Hobro IKs hjemmeside.

Kort om Talent Plus
Talent Plus er en eliteoverbygning på Hobro IKs ungdomsafdeling.
Talent Plus administrerer førsteholdene i U13, U14, U15, U16, U17 og U19.
Alle Talent Plus-spillere betaler et ekstra elitekontingent, som dækker nogle af de ekstra
udgifter, som eliteholdene har. Det er 500 kr., som betales med 250 kr. halvårligt.

Sportslig ledelse:
Talentchef og T+ træner
Claus Stenum Jensen
5080 5353
tplus@hikfodbold.dk
Overordnet sportsligt, administrativt og
økonomisk ansvar.
Sportsligt ansvar for U13, U14 og U15

Samarbejdsklubkoordinator
Per Andersen
4037 1157
pea@hikfodbold.dk
Ansvarlig for kontakten til
samarbejdsklubber og skoler.

Værdier
I Hobro IK Ungdom skal der være plads til alle talentfulde fodboldspillere uanset hudfarve,
sociale vilkår og religion!
Hobro IK Talent Plus spillere skal dannes som hele mennesker, der skal have fokus på både
fodbold og uddannelse.

Værdi-ord:
Hårdt arbejde
Medmenneskelighed
Udvikling
Seriøsitet
Vindervilje

Hobro IK Talent Plus Motto:
"Vi vil alle arbejde hårdt og seriøst for at udvikle os!"

Visioner:
-Vi vil optimere udviklingen af talentfulde fodboldspillere i Hobro og omegn.
-Vi vil videreudvikle de fysiske rammer til gavn for både Talent Plus-spillere og trænere.
-Vi vil tilknytte dygtige, seriøse og uddannede trænere til Talent Plus-holdene.
-Vi vil fastholde DBU's T-licens og på sigt erhverve DBUs B-licens.
-Vi vil altid prioritere U13, U14 og U15 mindst lige så højt som U16, U17 og U19.
-Vi vil hjælpe med optimere træningsmiljøet og kvaliteten i vores samarbejdsklubber.
-Vi vil spille på så højt et niveau som muligt på alle årgange.
-Vi vil sikre adgang til og prioritere fordelagtige træningstider til Talent Plus- holdene.
-Vi vil udfordre den enkelte spiller i forhold til potentiale og kompetencer.
-Vi vil rykke de bedste spillere op til træning med ældre årgange én gang om ugen.
-Vi vil have spillere med på DBU's regionale Talentcentre.
-Vi vil udvikle spillere, der er dygtige nok til at blive en del af U17-Liga hold.
-Vi vil prioritere ekstra ressourcer til udvalgte elitespillere, herunder individuel træning.
-Vi vil tilbyde Hobro IK's og omegnens bedste spillere netværkstræning og boblertræning.

2017-2018:
Vi vil erhverve DBUs B-licens.
Vi vil være repræsenteret i de bedste rækker for U13, U14, U15 og i U17- og U19-divisionen.
Vi vil som minimum have 4 spillere med til DBUs talentcentertræninger.
Vi vil implementere individuelle udviklingsplaner (sportsligt og uddannelsesmæssigt) for alle
spillere.
Vi vil sammen med vores samarbejdsskoler oprette eliteklasser, der giver tid og rum til ekstra
træning om morgenen.

Vi vil nå vores mål gennem:
- En bred og stærk talentorganisation, der sætter en ære og stolthed i at udvikle unge
fodboldspillere.
- En positiv, dynamisk og mulighedsorienteret tilgang til udfordringer.
- En sund klubøkonomi, der prioriterer midler til talentudviklingen.
- Et stærkt og respektfyldt samarbejde med vore samarbejdsklubber.
- Et tæt samarbejde med områdets skoler.
- Uddannede og engagerede trænere minimum jævnfør DBU’s T-licens krav til gavn for både
bredde og elite.
- Et tæt forældresamarbejde, som skal sikre, at der dannes en helhed for og en opbakning til
fodboldtalenterne.

Indmeldelse
En spiller kan ikke spille en turneringskamp for Hobro IK, før han har afleveret
indmeldingsblanket og fået bekræftet overgang af spillercertifikat.

Til spillere
Som Talent Plus-spiller er man altid træningsparat og stræber efter at forbedre sit spil.
Man er ambitiøs. Man er også bevidst om, at den rette kost og den nødvendige hvile er
nødvendig for at nå sine mål.
Det forventes, at en Talent Plus-spiller sammen med sine forældre tager ansvar for følgende
områder:
- At spillerens forberedelse til træning og kamp er optimal, således at behovet for søvn og
bespisning er dækket.
- At spilleren får en energirigtig morgenmad på trænings- og kampdage.
- At spilleren står op i god tid, således at kroppen får mulighed for at fordøje morgenmaden.
- At spilleren medbringer drikkedunk med vand til træning og kampe.
- At spilleren til kamp medbringer en madpakke ved længere transporttid.
- At spilleren vedligeholder sit materiale, så som støvler, træningstøj mv.
- At spilleren yder sit bedste til både træning og kamp HVER gang.
- At spilleren behandler andres faciliteter, ligesom vores egne, nemlig med respekt.
- At spilleren evaluerer sig selv på videooptagelser af træning og kampe på Hudl.

Fodbold i skolen
Søndre skole i Hobro tilbyder en fodboldlinje for 7., 8. og 9. klasse.
Der er træning tre gange om ugen på DS Arena. Der trænes på DS Arena kl. 07.50 - 09.25.
En gang for 7. klasse, en gang for 8.-9. klasse og en gang, hvor elitespillerne samles på et
hold.
Trænerne kommer fra Hobro IK og Søndre Skole.
Også Talent Plus-spillere uden for Søndre Skoles distrikt kan deltage i morgentræning efter
aftale med talentchefen.

Trænere
Som spiller og forældre i Hobro IK Talent Plus kan man forvente følgende af trænerteamet:
- At trænertemaet er optimalt forberedt.
- At trænerteamet behandler alle spillere og forældre med respekt.
- At trænerteamet stiller krav til spillerne og til sig selv.
- At trænerteamet er med til at skabe oplevelser for spillerne.
- At trænerteamet dygtiggør sig gennem uddannelse.
- At trænerteamet giver den nødvendige information på Holdsport.
- At trænerteamet er objektive omkring spillerne og holdet.
- At trænerteamet evaluerer spillerne skriftligt og mundtligt.
- At trænerteamet bruger videoevaluering på Hudl af hold og spillere.

Henvendelser fra andre klubber
Følgende regler er gældende, hvis en anden klub ønsker at henvende sig til en Hobro IK
spiller:
- Hobro IKs talentchef skal koordinere og bekræfte alle henvendelser, som skal rettes direkte
til talentchefen.
- Den henvendende klub kan herefter kontakte forældre og spiller jf. DBUs regler.
- Hobro IK accepterer drøftelser med andre klubber, eksempelvis sportslig vurdering, sportsligt
tilbud og fremvisning af faciliteter.
- Efter drøftelse med en anden klub skal både Hobro IK og den henvendende klub have klar
besked. Spilleren kan vælge at blive i Hobro IK og afslutte drøftelserne med den anden klub
eller afslutte perioden hos Hobro IK til fordel for den anden klub.
- Hobro IK accepter ikke, at en Talent Plus-spiller gennemfører prøvetræning i andre danske
klubber.
- Hobro IK accepterer ikke at en Talent Plus-spiller har et ”forløb” (løbende kontakt eller
træning) med andre danske klubber.

Hjælp ved skader/fysioterapi
BeneFiT Hobro og HIK fodbold har indgået en
sponsoraftale.
Denne aftale er målrettet klubbens store ungdomsafdeling.
Aftalen gælder for alle klubbens ungdomshold, uanset årgang og niveau.
Klubbens ungdomsspillere har mulighed for at modtage gratis undersøgelse og behandling for
fodboldrelaterede skader i BeneFiT Hobros lokaler i H. I. Biesgade 6 A.
Fysioterapeuterne kan hjælpe, hvad enten det drejer sig om akut opståede skader eller
langvarige overbelastningsskader.
Forløbet hos fysioterapeuterne kræver, at spilleren har fået accept på at tage kontakt til
klinikken af sin træner, og man ved bestilling af tid gør opmærksom på, at man kommer fra
Hobro IK.
Som et særligt tilbud til spilleren, der vil noget ekstra, kan spillere/forældre tilkøbe en
screeningspakke. Det går ud på, at spilleren gennemgår en omfattende test, der måtte afsløre
eventuelle svage sider, som spilleren skal arbejde ekstra målrettet med.
Screeningen indeholder vejledning og opfølgning.
BeneFiT
Telefon: 9852 2622

Træning og træningsmængde
Talent Plus-hold træner minimum tre gange om ugen.
Træningstiderne fastsættes hvert halve år. Der trænes også om vinteren på kunstgræs.
Der holdes sommerferie, og der holdes en fodbold-pause omkring december og januar.
Fra U14-alderen er der mulighed for morgentræning, så der kan trænes op til fem gange om
ugen. Dertil skal lægges trænings- og turneringskamp

Elitestævner
Alle Talent Plus hold deltager i elitestævner i løbet af sæsonen.
De seneste år har holdene deltaget i Audi KB Cup i København, Brøndby Cup, Vildbjerg Cup,
KIA Elite Cup i Esbjerg, HC Andersen Cup i Næsby og Nr. Halne Cup i Aalborg.
Det kan også være stævner i udlandet, hvor vi i 2017 deltog i Tyskland og Frankrig.
Mange af disse stævner ligger i begyndelsen eller i slutningen af sommerferien.
Det kan også være i Påske, Pinse, Kr. Himmelfarts-ferien m.v.
Man skal regne med mindst to stævner pr. sæson. Der er fuld deltagerbetaling.
Stævnerne annonceres i god tid, og det forventes, at forældre og spillere forsøger at
planlægge i forhold til spillerens deltagelse i disse stævner.

Holdsport.dk
Alle Talent plus-hold bruger Holdsport som base for kommunikation.
Alle spillere/forældre får et log-in til holdets side, så man kan følge med i holdets aktiviteter.
På holdsport skal man også til- og framelde sig de forskellige aktiviteter, som holdet/spilleren
deltager i.

Elitekontingent
Det er forbundet med store udgifter at drive Talent Plus-holdene.
Her er nogle eksempler:
Talentchef, T+ træner, fysisk træner, talenttrænere til samarbejdsklubtræning.
Dygtige holdtrænere, tøjpakke og elitestævner (holdgebyrer og trænerbetaling)
Derfor opkræves et såkaldt elitekontingent, som udgør 500 kr. årligt oven i det normale
kontingent. Elitekontingentet opkræves halvårligt med 250 kr. Kontingentet opkræves af alle
spillere, som er en del af førsteholdstrupperne på U13, U14, U15, U16, U17 og U19.

Til forældre
- Husk at børn spiller fodbold for deres egen skyld – ikke for forældrenes.
- Koncentrer dig om dit barns præstation frem for om kampene vindes eller tabes.
- Støt dit barns hold under kamp med opmuntrende tilråb og applaus.
- Kom ikke med gode råd til spillerne under kamp – lad trænerne om det.
- Stå på modsatte side af trænerne under kampe. På samme side uden for trænernes zone.
- Accepter og bak op om de beslutninger som trænerne tager.
- Drøft aldrig holdninger om trænere med dit barn, medmindre de er positive.
- Elitefodbold kræver fravalg, både for spilleren og familien.
- Husk at I også repræsenterer Hobro IK Talent Plus udadtil.
Er der ting, som I gerne vil have en samtale om, så henvend jer til holdets træner,
talent+ træneren eller talentchefen.
En udtagelse til Hobro IK Talent plus er ikke ensbetydende med, at spilleren vil være en fast
del af talent-miljøet i flere år.
Der vil være udskiftninger i de enkelte trupper, sandsynligvis hver sæson.
En udtagelse til et talent plus-hold skal betragtes som et skulderklap, men herefter skal
spilleren arbejde for at udvikle sig for at forblive i talent-miljøet.

