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UDDANNELSE, FODBOLD, SAMARBEJDE

ES Fritidshuse tilbyder
arkitekttegnede fritidshuse til selv den mest
kræsne køber.
Vi bygger over
hele Danmark

Fabersvej 14 • 7100 Vejle
Tlf.: 75 72 35 51 • Mobil: 40 72 86 98
egon@es-fritidshuse.dk • www.es-fritidshuse.dk
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FORORD FRA TALENTCHEFEN
>> Af Steen Thychosen, talentchef
Uddannelse er et vigtigt element i Vejle
Boldklubs arbejde med talentfulde ungdomsspillere. Byens uddannelsesinstitutioner og VB arbejder sammen om at sikre
bedst mulige rammer for ungdomsuddannelse og elitefodbold. Vores uddannelsesprogram begynder ved 7. klasse og
rækker til endt ungdomsuddannelse.
Det er vigtigt for Vejle Boldklub, at spillerne gives de bedste forudsætninger for
at få fodbold og skole til at gå hånd i hånd,
hvilket er muligt med det gode samarbejde
vi har med NOVAskolen, Vejle Idrætsefterskole, Rødkilde samt Campus Vejle.
De ansatte i Vejle Boldklubs uddannelsesstruktur vil gøre deres bedste for at
forudsætningerne for de unge spilleres

Steen Thychosen, talentchef

udvikling er til stede. De drenge, der kommer igennem Vejle Boldklubs uddannelsessystem får både fodboldmæssige kompetencer og uddannelse med i bagagen.
Her har vi som fodboldklub faciliteter og
know how som vi nyder godt af, mens vi på
uddannelsesdelen er afhængige af et godt
samarbejde med spillere, forældre og uddannelsesinstitutioner.
I dette uddannelsesmagasin forsøger vi
at give et overblik over muligheder for at
kombinere elite ungdomsfodbold og uddannelse.
Læs om mulighederne på NOVAskolen,
Vejle Idrætsefterskole med 9.- og 10. klasse samt Rødkilde Gymnasium, Campus
Vejle og m.m.
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OVERSIGT OVER TALENTSEKTOREN
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VB FUTURE
Vejle Boldklub er en stolt traditionsklub, der udvikler dygtige individualister og som samler hele regionen omkring topfodbold og
store oplevelser på Vejle Stadion med et godt mix af egenudviklede
danske spillere suppleret af unge udenlandske talenter og erfarne
danske profiler.
Vejle Boldklubs Akademi (VB Future) samler de bedste spillere i hele den sydøstjyske region. Akademiet er konkurrencedygtigt på højeste nationale niveau og supplerer årligt klubbens A-trup med spillere,
der kan spille med på superliganiveau.
VB Futures kulturelle udgangspunkt
tager afsæt i VBs identitet som en talentAllan Simonsen
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udviklingsklub, der udvikler spillere med
individuelle færdigheder og kvalitet til at
præstere på øverste niveau. VB er kendt
for at spille offensivt, teknisk fodbold og
for at have store individualister.

”Teknik – Mod – Passion”

Thomas Gravesen

Visionen bag VB Future er, at Vejle Boldklub positionerer sig som et af
Danmarks stærkeste talentudviklingsmiljøer, hvor:
•

Akademiet tilhører top 6 i Danmark, og naturligt tiltrækker de største
talenter fra regionen, og hvor vi er konkurrencedygtige i rekrutteringen
på nationalt plan.

•

Vi har spillere i alle årgange, der gør sig gældende på DBU’s landshold

•

Vi sælger spillere til store klubber i Europa hvert år

•

Vi har indarbejdet en tydelig spillestil og filosofi fra U19 til U13 hold

Værdier
I VB kigger vi efter følgende 3 principper, som er grundstammen for talentarbejdet helt
op til 1. holdet:
•

Teknik

•

Mod

•

Passion

Vejen til Førsteholdet
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TH Inventarmontering
28 90 37 04
Bredgade 53
7160 Tørring
www.thinventarmontering.dk
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KUDSK
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Lindevej 1, Lindved
7100 Vejle • Tlf. 76 90 22 80
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TOPCENTER
DBU lancerede fra årsskiftet et nyt tilbud til U10-U12 drenge. Det hedder DBU
TopCenter, og har til formål at give spillere
med særlige forudsætninger en ugentlig
ekstra træning med god matchning, samtidigt med at de forbliver medlemmer i
egen klub.
VB ansøgte om et TopCenter, og fik godkendt ansøgningen i starten af november
måned 2017. Det betyder, at vi kan tilbyde
16 drenge pr. årgang fra vores partnerklubber deltagelse på vores TopCenter.
Spillerne på TopCenteret kommer fra VBs
partnerklubber. Vi er glade for - og stolte
over - at 28 klubber er partnerklubber for
VB og derved støtter op om topfodbold i
regionen.

projekt, hvor viden og erfaringen fra projektets 3-årige periode skal medvirke til at
skabe grundlaget for fremtidens U10-U12
spillerudviklingsmodel i hele Danmark.
Målet er desuden en bred opkvalificeret
samt optimering af træningsmiljøerne for
U10-12 spillere, samt give regionens U10U12 spillere mulighed for at supplere den
daglige klubtræning med ekstra individuel
træning.

Det er gratis for såvel spillere som partnerklubber at være en del af VBs TopCenter,
og man bliver udtaget for 1 år ad gangen
(gælder dog ikke U12, som afslutter forløbet
ved overgangen til U13). Alle trænere er fra
VB talentsektor,
men man skifter
ikke klub under
forløbet da man
forbliver tilknyttet
til sin hjemklub.
Der er derfor heller ingen kampe
i TopCenter regi,
men udelukkende
tale om et ekstra
træningstilbud til
U10-U12 drenge.
TopCenter er
et 3-årigt DBU
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Din Flyttemand
v. Alen Dedic
E-mail
dinflyttemand@gmail.com
Mobil
60 16 27 04
Telefontid:
Alle dage fra 07.00 - 19.00

Rugballevej 73
7100 Vejle
info@tavejle.dk
Tlf. 22 86 74 44
www.gulvhaandvaerk.dk

TØMRER ALKÆRSIG
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GULVHÅNDVÆRK I TRÆ

Med lidt over 300
forskellige gulve er
vores showroom helt
sikker et besøg værd

NOVAskolen
På NOVAskolen vil vi skabe det bedste skolemiljø for idrætstalenter i 7.-9. klasse.
Vi har fokus på det hele menneske, så
unge idrætstalenter både kan passe deres
træning og få en relevant uddannelse.
Samtidig er det målsætningen, at unge
idrætstalenter tidligt får mulighed for at
dyrke idræt i forbindelse med deres skolegang – allerede fra 7. klasse.

Som elev på NOVAskolen vil du opleve, at
vi vægter både høj faglig kvalitet i undervisningen og et ambitiøst niveau på sportsbanen. Eliteidrætsklasserne er startskuddet til en idrætskarriere, hvor der er fokus
på det hele menneske. Tilbuddet er for alle
idrætstalenter. Vi har to linjer: En idrætsspecifik linje og en basislinje. Den idrætsspecifikke linje gælder bl.a. fodbold, håndbold, dans og Taekwondo. Basislinjen er
for idrætstalenter fra andre idrætsgrene.

15

Bindeballe
Købmandsgaard
Lille Café i gårdhaven

Bindeballevej 100 • 7183 Randbøl
www.bindeballekoebmandsgaard.dk
Tlf. 75 88 33 83
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ESKILDSEN
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VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE
På Vejle Idrætsefterskole giver vi hjernen
den daglige motion, som resten af kroppen
får i idrætstræningen.
Det sker både i de enkelte fag i 9. klasse og
10. klasse, men også med individuelt målrettede studieforløb og fælles emneuger
i løbet af året, hvor vi arbejder på større
projekter.
Undervisningen er seriøs og målrettet, at
du har mulighed for at fortsætte videre på
en ungdomsuddannelse. Derfor stiller vi
også krav. Vi forventer, at du overholder
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afleveringsfrister, at du kommer til timerne, og at du viser engagement. Derfor
kan du også forvente det samme af VIES'
lærere. Vi er her for at give dig indsigt,
gøre dig knivskarp og give dig lyst til at
lære endnu mere.
Med professionel uddannelsesvejledning
bestræber vi os på, at du på VIES bliver
klogere på, hvordan din uddannelsesmæssige fremtid skal se ud.
På Vejle Idrætsefterskole er glæden for
spillet grundstenen i den daglige undervis-

ning. Glæden er også drivkraften gennem
årets træninger. Det er vigtigt for os, at du
som spiller også oplever glæde og forståelse for spillets kvaliteter.
Vejle Idrætsefterskole tiltrækker elever
med ambitioner om at blive rigtigt gode.
Det skaber en stærk træningskultur, hvor
eleverne hver gang går på træningsbanen
for at blive en tand bedre. Sammen arbejder vi for at bevare den rette mentale
indstilling til træningen og værner om det
gode træningsmiljø, så alle hver gang kan
få det maksimale udbytte af træningen.

til netop din udvikling som fodboldspiller.
Vi afholder bl.a. to formelle spillersamtaler hvert år, hvor vi sammen kigger på
styrker og udviklingsområder inden for
det taktiske, fysiske, tekniske og mentale.
Herudfra udformer vi din individuelle målsætning, som du arbejder på i løbet af året,
og som vi løbende evaluerer sammen.
En vigtig pointe er, at vi ikke kun fokuserer
på de evner, som du skal forbedre, men
også på dine styrker, som vi gerne vil udvikle til særlige spidskompetencer.

Vi går meget op i at tilrettelægge skemaet
for den enkelte elev, så vi kan tage hensyn
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TÆNK
ANDERLEDES
SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT FORENINGSBLAD
Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret
for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et
foreningsblad er ofte det vigtigste bindeled mellem forening
og medlemmer.
Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og
kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.
Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.
Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af
vores erfaring...

FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870
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• Reparation af thermoruder/energiruder
• Forsikringsskader
• Entreprenørmaskiner
• Staldruder og butiksruder
• Råglas og alm. glas
• Drivhusglas
• Spejle
• Bordplader
• Glashylder
• Hærdet glas/brusevægge/brusedøre
• Eget glassliber og hulboring

Bindeballevej 70 • 7183 Randbøl

75 88 33 44 • 75 555 333
Info@KSglas.dk • www.ksglas.dk
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Alt til festen og særdeles
fordelagtige ﬁrmaordninger
Fredericiavej 441
7080 Børkop
Tlf. 25 76 66 20
info@dinmadpartner.dk
www.dinmadpartner.dk
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GUNDELUND
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Altid kvalitet uanset prisen

Andkærvej 10 • 7100 Vejle
Tlf. 76 41 39 00
www.vw-vejle.dk

Nørrekær 9 • 7100 Vejle
clausforsing@hotmail.com
www.cf-el.dk • Tlf. 31 72 76 30

Hans Jensens Vej 27 • 7160 Tørring • Tlf. 75 80 20 16
reno@renolaursen.dk • www.renolaursen.dk

Tlf. 75 56 17 99
www.trekantensbeton.dk
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RØDKILDE GYMNASIUM
På Rødkilde Gymnasium samarbejder vi
med Elite Vejle og elevernes klubber for at
sammensætte det bedst mulige tilbud, så
du som eliteidrætselev har mulighed for
at få en STX-uddannelse samtidigt med, at
du udvikler dit idrætslige talent.
Status som eliteidrætselev på Rødkilde
Gymnasium opnås på baggrund af en
skriftlig ansøgning vedlagt udtalelser fra
træner, klub eller forbund samt eventuel
dokumentation på sportslig godkendelse
af Team Danmark.
På skolen er idrætslærerne Helene Pørksen og Malene Wissing ansvarlige for den
daglige kontakt og fungerer som mentorer. I lighed med alle andre elever har du
som eliteidrætselev frit valg blandt alle
gymnasiets studieretninger, og det forventes, at du prioriterer din uddannelse højt
og er fagligt engageret. Som eliteidrætselev har du dog nogle særlige privilegier.

Du har efter aftale med de tilknyttede
mentorer mulighed for at få fri til at passe
din morgentræning tirsdag og torsdag
morgen, ligesom det kan aftales, at du kan
få fri fra undervisningen, så du kan deltage
i eksempelvis træningslejre, landsholdssamlinger eller turneringer i udlandet.
Har du som idrætsudøver opnået sportslig
godkendelse af Team Danmark, tilbyder
skolen endvidere, at du kan forlænge
skoleforløbet med 1 år og dermed få en
4-årig uddannelse med endnu mere tid til
din idræt.

25

CASPER BRUUNS REJSE
– FRA VIES OG RØDKILDE OVER VB’S A-TRUP
OG VIDERE UD PÅ EVENTYR I EUROPA
Interview: Casper Bruun (f. 1997) har været igennem det meste af
Vejle Boldklubs uddannelsessystem. Han tog 9. klasse på VIES, fik
studenterhuen på Rødkilde Gymnasium, blev rykket op i VB’s A-trup
som seniorspiller og skiftede senere ud på et eventyr i europæiske
klubber.
Casper Bruun snørede de første fodboldstøvler i Kolding-klubben Nr. Bjert Strandhuse IF, men senere skiftede han videre
til Kolding IF. Det var i tiden i KIF, at VB fik
øje på den stærke forsvarsspiller og så
nærmere på kvaliteterne hos den hårdføre
stopper.
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- Jeg fik kendskab til Vejle Boldklub og
VIES, mens jeg gik i 8. klasse i Kolding. Jeg
spillede i KIF og var med til KUV-træning.
Her trænede jeg under Jacob Thychosen
og Jan-Erik Simmelhag og kom ind omkring VB’s U15-Elitehold. Jeg passede stadig min skole i Kolding og kampene i KIF,

men stille og roligt blev jeg sluset ind i VB
og kunne på egen krop mærke, hvad det
ville sige at skifte et niveau op. VB og lederne omkring klubben præsenterede mig
for muligheden for at tage 9. klasse på Vejle Idrætsefterskole og det lød spændende,
så det valgte jeg, siger Casper Bruun.
Han skiftede til VB sammen med Jeppe
Mikkelsen og Hamid Khalidan fra KIF og
de fik alle plads på VIES, mens de begyndte på Vejle Boldklubs U17-Ligahold.
De tre drenge skiftede til en travl, men
meget struktureret hverdag med morgentræning, skole, eftermiddagstræning og
kampe i weekenderne, mens der også var
plads til et socialt liv udenfor fodbolden.
- Som 14-årig i U17-Ligatruppen var jeg
en af de yngste fra starten, men trænerne
troede hele tiden på mig og mine muligheder, hvis jeg arbejdede hårdt nok. På
VIES var der meget fokus på fodbolden og
det var en stor del af min hverdag. Der var
mange trænere omkring efterskoleholdet
og det samme, når jeg trænede i klubregi.
Det var med til at udvikle mig og der var
megen fokus på de færdigheder jeg manglede. Ved siden af fodbolden skulle jeg for
første gang stå på egne ben og tage ansvar. Jeg blev mere moden på efterskolen
og det var en virkelig god periode for mig.
Efterhånden som det første halvår skred
fremad, fik jeg chancen på U17-Ligaholdet
og spillede fast på ungdomsholdene i VB
indtil jeg blev senior, siger Casper Bruun.

Stor forståelse for fodbold på
Rødkilde Gymnasium
Efter at have tilbragt 9. klasse på VIES i
2012-13 var Casper Bruun klar til at påbegynde en treårig gymnasialuddannelse.

Valget stod mellem Campus Vejle og Rødkilde Gymnasium.
- Rødkilde Gymnasium og Campus Vejle
blev præsenteret for mig efter 9. klasse og
det var gode muligheder, for begge steder
havde de samarbejde med Vejle Boldklub.
STX passede mig bedst og derfor var
Rødkilde det oplagte valg. På gymnasiet
var der stor forståelse for, at jeg spillede
elitefodbold ved siden af og derfor måtte
undvære nogle timer når jeg skulle til
morgentræning, med ungdomslandsholdet eller var til kamp eller træning med
divisionsholdet. På Rødkilde var min koordinator Poul Jørgensen en stor hjælp.
Han skaffede mig ekstra 1:1 undervisning
med lærere, hvis det var nødvendigt, siger
Casper Bruun.
En hverdag med en krævende gymnasialuddannelse, træning i klub og på landshold samt kampe i weekenden krævede
god planlægning af de involverede parter.
- I perioder var jeg meget fraværende i
skolen. Det krævede meget selvdisciplin.
Ofte var jeg først hjemme kl. 19.00 og
skulle så lave lektier. Samarbejdet mellem Rødkilde Gymnasium og VB fungerede
perfekt. Det gode samarbejde betød, at jeg
kunne fokusere på fodbold når jeg skulle
det og skolen, når det var på programmet,
siger Casper Bruun.

Studenterhue og seniorkontrakt
I sommeren 2016 blev han student og kort
tid efter blev han officielt rykket op i Vejle
Boldklubs A-trup da han underskrev en
et-årig kontrakt. Senere samme sommer
blev det også til debut på klubbens førstehold.
>>
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Toldbodvej 15 - 7100 Vejle - Tlf. 76 40 62 00
Landsdækkende leverandør af
varer og viden indenfor:

Østerhovedvej 27
7323 Give
Telefon 75 73 54 43
Mobiltelefon 40 11 54 43
www.E.A.BYG DK

VVS - Energi & Klima - Tag & Facade
Stål & Metaller - Værktøj & Maskiner
og Tekniske produkter

Onkel’s Bilpleje

Diskovej 23 • 7100 Vejle

Tlf. 52 52 52 75
Find os på

v/ Michael Vinther

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
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07.00 - 21.00
07.00 - 21.00
07.00 - 21.00
07.00 - 21.00
07.00 - 21.00
07.00 - 21.00
07.00 - 21.00

Brej. Søndergade 38,
Brejning 7080 Børkop
Telefon: 7586 8722
0501536@spar.dk

- Samlet set er jeg meget glad for min fire
år i Vejle Boldklubs uddannelsessystem.
Det er en tid, jeg ser tilbage på med stor
glæde og stolthed. Jeg lærte meget som
fodboldspiller og fik gode kompetencer
med i rygsækken både som menneske og
som sportsudøver og det kan jeg bruge
resten af livet, siger Casper Bruun.
I februar 2017 fik Casper Bruun et tilbud
om at skifte til en klub i Litauen, som han
takkede ja til. Senere samme år rykkede
han til portugisisk fodbold.
- Den fodboldopdragelse jeg har fået i VB,
har klædt mig på til at bo alene i udlandet
og klare en hverdag. I VB hjalp de min
karriere på vej og jeg vil altid huske Vejle
Boldklub og de mange personer omkring
klubbens talentarbejde for noget godt, siger Casper Bruun.

FAKTA

Casper Mylius Bruun
Født: 28.09.1997
Position: Forsvar
Tidligere klubber:
Nr. Bjert Strandhuse IF,
Kolding IF,
Vejle Boldklub (2012-17),
FK Utenis Utena (2017),
Cova de Piedade (2017-)
Debut for VB: 16.08.2016,
Tjæreborg-VB 1-3 (DBU Pokalen)
Ungdomslandshold:
5 ungdomslandskampe
for Danmark
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CAMPUS VEJLE
Campus Vejle Sportscollege er for dig, der
vil tage en ungdomsuddannelse og samtidig passe din sportskarriere.
På Campus Vejle Sportscollege kan du
tage en studentereksamen på handelsgymnasiet, en EUX Business eller en EUD
Business mens du udvikler dig i din sport.
Campus Vejle Sportscollege er Team Danmark Uddannelsespartner.
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Din uddannelse tilrettelægges med træningsmuligheder i dagtimerne og om eftermiddagen i samarbejde med de lokale
klubber. Vi er en af de meget få erhvervsskoler i Danmark, der har sportsfaciliteter.
I Trekantområdet er Campus Vejle din
unikke mulighed for at kombinere ungdomsuddannelse med idræt på højeste
niveau.

FROM
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Tømrerfirmaet
Sjællandsgade 21A
7100 Vejle

Karsten: 2361 1202
Jacob: 2266 9019
Alt tømrer- og snedkerarbejde
Nybygninger • Tilbygninger
Ombygninger/vinduesudskiftninger
khoegsborg@mail.dk
www.karstenhoegsborg.dk

TLF: 7586 8466 • WWW.BIS-AS.DK
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ROSENKÆR BROLÆGNING APS
Thomas Rosenkær Hansen
Bjerlevvej 8 • 7300 Jelling
Telefon: 22 78 20 91
E-mail: rosenkaer74@hotmail.com
www.rosenkær.dk

HK Byg
v/ Henrik Kristensen

Grejsdalsvej 379 • 7100 Vejle
Tlf. 40 35 38 81

Vidtskuevej 20
Postboks 110 • 7100 Vejle
Tlf. 76 42 57 00 • www.hpfrugt.dk

Fest og familiearr. med billig overnatning
Se mere på oelgaard.eu

SØREN RANDRUP AGENTUR
Skibsholtvej 29 • 7120 Vejle Øst
www.soerenrandrupagentur.dk/
Tlf. 24 20 65 05
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Kirkegade 9 • Rådhuspassagen • 7100 Vejle
tlf: 7582 1816 • fax: 7582 6551
mail@sn-ure.dk • sn-ure.dk

Vejle Nikkel og Chrom
Forkobring
Fornikling
Forchromning
Slibning
Børstning
Polering
El-polering af rustfrit stål
Alle processer udføres på stål, aluminium,
messeing og kobber

Rørhaven 5 • 7100 Vejle
V./ Ivan Feldt
7582 1253 • vnc@post.tele.dk

Årupvej 29 • 8722 Hedensted
Tlf. 7589 0730 • hedensted-vvs.dk
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FUTURE VEJLE
Future Vejle er et klubsamarbejde mellem Vejle Boldklub og 25 omkringliggende
lokale klubber. Som en del af samarbejdet
tilbyder Vejle Boldklub eksponering på
Vejle Stadion for alle Future Vejle klubber,
samt fire årlige Future Vejle dage til VBs
førsteholds hjemmekampe. Derudover vil
der hver sæson være fire lokal opgør mellem Future Vejle klubber på Vejle Stadion.
Samarbejdsklubberne vil få besøg af VB
to gange om året. Disse besøg kan både
være spillere fra førsteholdstruppen eller
af nogle VBs kompetente trænere. Fælles
for alle besøg er at de er med til at skabe
merværdi for klubberne enten socialt eller fagligt. Yderligere bliver der månedligt
udsendt inspirationsmateriale vedrørende
U10 til U15 fra de professionelle ungdomstrænere i VB Future.

I.F., Hedensted I.F., Jelling F.S. og Vejle
Boldklub.
Målet med Future Vejle, er gennem organiseret samarbejde mellem, talenter, trænere, ledere, fans og sponsorer, at skabe
et fundament for Vejle Boldklub til at blive
blandt Danmarks førende klubber inden
for talentudvikling. Yderligere skaber
Future Vejle grundlaget for at de største
talenter kan spille på højeste niveau i Vejle
Boldklub, samt at hæve det generelle niveau i samarbejdsklubberne.

Selve arbejdet med Future Vejle, som i
starten hed KUV – Klubsamarbejdet om
Ungdomsfodbolden på Vejleegnen – blev
startet op i 1995. Det blev gennemført som
et samarbejde mellem repræsentanter fra
følgende klubber: Billund I.F. , Gauerslund
35
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HVAD ER INDHOLDET FOR EN SAMARBEJDSKLUB?
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ELGAARD

