
 

Til 
forældre, spillere og trænere i klubberne 

 
Silkeborg, 11. oktober 2016 

 

Invitation til talenttræning for årgang 2005 
 
Processen med talenttræning, der startede ved Silkeborg Mesterskabet i maj 
måned, er nu nået til næste fase: udvælgelsen af spillere, der inviteres til 
talenttræning. Du er en af de spillere, der inviteres til  
U12 talenttræning – periode 1. 
 
Derfor inviterer vi dig, din far eller mor samt din træner til informationsaften 
 

Tirsdag 25. oktober kl. 19 - 20.30 
i Søholthuset, Ansvej 110, 8600 Silkeborg 

 
Tilmelding sker til jt@silkeborgif.com, enten direkte eller via din træner og 
senest 23. oktober. Af pladshensyn henstiller vi til, at du deltager med én af 
dine forældre, så vidt muligt. 
 
Til mødet vil du blive orienteret om vores struktur og forløbet med 
talenttræningen. Derudover vil du få værdifulde værktøjer, som du kan bruge 
i dit forløb hos os. Vi afholder yderligere en informationsaften i foråret 2017. 
 
Talenttræningen forløber i alt over fire perioder, og du kan se datoplanen på 
den næste side. Her kan du også læse om, hvad de fire perioder betyder og 
hvordan du kan forholde dig til dem. 
 
På vores hjemmeside kan du finde denne information – og eventuelle andre, i 
takt med at vi udsender dem til trænerne og klubberne.  
 
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig. 
 
Jeg glæder mig til at se dig! 
 
Venlig hilsen 

 
SIF Fodboldskolen 
Jacob Tind 
Talenttræner 
Tlf. 2218 0775 - mail: jt@silkeborgif.com 
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Datoplan for U12 Talenttræning 
- med forbehold for ændringer! 
 
Periode 1: 30/10, 6/11*, 13/11, 20/11**, 27/11 og 4/12. 
Mødetid kl. 9.45 ved omklædningsbygningen på Søholt (Ansvej), for enden af 
grusvejen. Træningen slutter kl. 12.00. Spillerne får udleveret T-shirt + trøje til 
træningen. Disse skal returneres efter endt træning hver gang. 
 
* 6/11 spiller vi kamp i Ikast kl. 9.30 og kl. 13.00. Spillerne får besked om, 
hvilket tidspunkt, de skal spille, umiddelbart efter træningen 30/10. I skal selv 
arrangere kørsel til Ikast. 
 
** 20/11 spiller vi kamp på Søholt i samme tidsrum, som vi træner. Alle møder 
og slutter således til normal tid. 
 
Periode 2:  
15/1, 22/1, 29/1, 5/2, 12/2 
 
Periode 3 (bemærk, fredage; mødetid kl. 16.45 – slut kl. 18.45): 
24/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 7/4 
 
Periode 4 (bemærk, fredage; mødetid kl. 16.45 – slut kl. 18.45: 
28/4, 5/5, 12/5, 19/5 
 
I uge 18 gives der besked om, hvilke spillere der indgår i planerne omkring SIF 
U13-holdet, både i forhold til klubskifte og stævnedeltagelser. Det drejer sig om 
KIA Cup (24/5 – 28/5) og Iber Cup (1/8 – 5/8). 
 
Sådan fungerer perioderne 
 
Spillerne indkaldes til én periode af gangen, og deltager således i alle aktiviteter 
i denne periode. Det er sandsynligt, at der inviteres nye/flere spillere til en 
anden periode – ligesom det er sandsynligt, at der vil være spillere, der kan 
deltage i én periode og ikke den næste; men muligvis igen i en senere periode. 
 
Vi indkalder spillere til næste periode snarest muligt efter en netop overstået 
periode. 
 
Vi evaluerer spillerne løbende med trænerne, for at spillerne har mulighed for 
at arbejde med vores input i perioderne. 
 
 
 


