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Procedurer for rekruttering 

 
Rekruttering: 

AaB Pige Elite følger drengesidens retningslinjer og rekrutterer derfor først spillere i overgangsperioden til 

ungdomsfodbold (U13). Dog tilbyder AaB som oftest spilleren en prøvetræningsperiode i U12, for at sikre, 

at spilleren og AaB får det optimale ud af et klubskifte. Spillere i ældre årgange kan også tilbydes 

prøvetræning og evt. efterfølgende tilbud om klubskifte. 

 

Kommunikationsvejen: 

Det gør sig naturligvis gældende, at AaB henvender sig til alle potentielle AaB spillere efter gældende 

retningslinjer. Hvis AaB ønsker at rekruttere eller tilbyde en spiller et prøvetræningsforløb, udfærdiges et 

skriftligt dokument (se bilag) som talentchefen sender til klubbens kontaktperson - Indenfor 24 timer efter 

sendt mail ringer AaB´s Talentchef til kontaktpersonen i den pågældende spillers klub - Her aftaler vi 

nærmere med den pågældende klub, og får en snak om, om tidspunktet er det rigtige, og om der kan være 

andre forhold, vi kan have overset/bør vide. Vi beder den pågældende klub bekræfte på mail, at vi har aftalt 

at kontakte pigens forældre. Pigens nuværende klub giver besked til forældrene om, at de vil blive kontaktet 

af AaB, hvilket tidligt sker efter 72 timer. 

Efterfølgende kontakter AaB-træneren pigens forældre. I nogle tilfælde bliver spilleren og hendes forældre 

efterfølgende inviteret til møde på AaB med deltagelse af AaB-træneren samt AaB´s Talentchef eller Head 

of coaching og andre gange aftaler forældre og AaB-træneren prøvetræningen telefonisk. 

Efter en prøveperiode holdes et evalueringsmøde med spiller, forældre og evt. nuværende træner. Mødet 

kan enten resultere i, at spilleren anbefales et egentligt klubskifte ud fra egne interesser eller til at fortsætte 

i nuværende klub. 

Hvis kontakten tages midt i en sæson, så kan det aftales, at spilleren deltager i træningen 1-2 gange om 

ugen, så hun gradvist bliver integreret som en del af AaB’s eliteafdeling, og hun færdiggør sin sæsonhalvdel 

for hendes klub i turneringskampe.  
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Henvendelser: 

Når der er spillere/forældre som henvender sig til AaB for evt. prøvetræning, tages der en snak med 

vedkommende og deres begrundelse for henvendelsen – derefter vurdere trænergruppen om det er en 

spiller som skal i et prøvetræningsforløb. Hvis der er enighed om et prøvetræningsforløb, så skal spilleren 

selv tage kontakt til egen klub og informere om dette. 

 

Spillere der ikke slår til i klubben: 

Hvis en spiller som AaB har rekrutteret, ikke slår til i klubben, tager en AaB-træner, spilleren og dennes 

forældre et møde, hvor fodboldfremtiden diskuteres. Spilleren bliver altid tilbudt et andet fodboldtilbud i 

AaB. Dog rådgiver AaB-træneren også spillere i forhold til andre klubber, som kan sikre, at spilleren fortsat 

kan fastholdes i fodbold. Hvis spilleren ytrer ønske om at prøve sig af i en anden klub, tager AaB´s talentchef 

kontakt til den pågældende klub og sætter klubben ind i spillerens situation. 

 

AaB’s politik vedr. kontakt af spillere via sociale medier 

Hvad angår ungdomsspillere følges ovenstående ALTID. Vi forsøger så vidt muligt også at gå i dialog med de 

andre klubber, når det drejer sig om seniorspillere, men det er ikke altid muligt, og nogle gange kan kontakt 

via sociale medier være en løsning, Vi forsøger dog altid først pr. telefon og mail. 

 

AaB’s øvrige retningslinjer og hensigter med scouting af ungdomsspillere: 

Som DBU licens-klub har vi i AaB en opgave og forpligtigelse som Aalborg egnens/Nordjyllands kompetence- 

og talentudviklingscenter for pige- og kvindefodbold. 

AaB har interesse i, at pige-og kvindefodbolden udvikles lokalt, og vi mener, at alle vil være styrket ved at 

klubberne har stor bredde og så mange hold i turneringer som muligt. 

Når vi taler om særligt talentfulde spillere, finder vi det naturligt, at disse spillere udvikler deres talent og 

interesse for fodbold på AaB’s talentcenter og/eller på et af klubbens elitehold. Typisk vil talentfulde spillere 

søge udfordringer på et højere niveau.  

I Nordjylland vil AaB gerne gøre sig fortjente til at være det primære valg for de særligt talentfulde spillere. 

AaB har konkret henvendt sig til 40 pigefodboldklubber i Aalborg og omegn med et tilbud om talenttræning 

for U13, U12 og U11 piger. 40-50 piger kommer gennem nåleøjet i den årlige udvælgelsesproces og deltager 

i talenttræningen i den respektive sæson. 

Det er alene et tilbud om supplerende træning, hvor kampe og normal træning fortsat foregår i spillerens 

egen moderklub. 

Formålet er at udvikle spillerens fodboldmæssige kompetencer i et elitemiljø. I talenttræningen arbejder vi 

med at udvikle spillerens tekniske niveau, spilforståelse, selvtillid, personlig udstråling og vinderpsyke. 

 



 
Aalborg Boldspilklub af 1885 

____________________________________________________ 

 

Derudover er det formålet at forberede de spillere, der har interesse i at deltage i DBU’s U-14 talenttræning 

på de kommende udfordringer. 

Hensigten er endvidere at udvikle spillere til AaB’s eliteafdeling. Talenttræningen er et ideelt forum at 

spotte de allerstørste talenter og tilknytte dem til AaB på det rigtige tidspunkt. 

 

 
 

  


