Talentudvikling er Brøndbys DNA
Gennem årtier har klubben udviklet en lang række store talenter, der har gjort karriere på
Brøndby Stadion, i udlandet og på U- og A-landshold. Det at udvikle og bruge egne
talenter ligger dybt forankret i klubkulturen og er hjerteblod for trænere, ledere og frivillige.
Nu styrkes DNA-kæden markant med lanceringen af klubbens nye talentsatsning:
Brøndby Masterclass.
Brøndby Masterclass er fællesbetegnelsen for talentudviklingen i Brøndby IF - fra U10 til
Superliga. Ambitionen er ganske enkelt at være ”best in class” i Norden. Her kan følgende
fem parametre fremhæves:
 Ressourcer – Ingen anden klub i Norden investerer flere ressourcer i talentsektoren
 Landsdækkende talentudvikling – Regionale talentcentre + lokale talentklubber
 Kompetencer – De dygtigste trænere og specialister samles i Brøndby Masterclass
 Faciliteter – Nyeste teknologi og analyseværktøjer, topprofessionelle forhold for
spillere og ledere
 Uddannelse – Campusområde med fem forskellige uddannelsesmuligheder et
vristspark fra stadion

PER RUD: VI VIL VÆRE DE FØRENDE I NORDEN
De bedste unge spillere i landet skal spille i Brøndby IF. Og ikke nok med det. De skal
udvikles til at blive profiler på Superligaholdet og gerne siden hen sælges til større ligaer.

Faktisk følger der med Brøndby Masterclass en strategisk beslutning om, at andelen af
spillere af egen avl i Superligatruppen skal være minimum 50 %. Sportsdirektør Per Rud
fortæller:
- Brøndby Masterclass er et udtryk for de kæmpestore ambitioner, vi har på
talentområdet. Det er noget, vi virkelig brænder for. Vi vil ganske enkelt være de førende i
Norden til at udvikle og bruge egne talenter, og vi er klar til at sætte handling bag
ordene. Vores ambition er, at Superligatruppen på sigt skal bestå af mindst 50 % spillere af
egen avl.
- Vi allokerer de nødvendige ressourcer til at nå det mål og blive den bedste og mest
attraktive talentklub. Jeg er ret overbevist om, at vi med oprustningen er den klub i
Danmark og Norden, der har flest kompetencer omkring ungdomsholdene og som
investerer flest ressourcer i talentudviklingen.
- Når man som ung spiller vil det bedste for ens karriere, er Brøndby Masterclass det
oplagte valg, både hvad angår den fodboldmæssige udvikling, men også de mange
uddannelsesmuligheder tæt på stadion. Vi mener, at udvikling og uddannelse af det hele
menneske også giver de bedste fodboldspillere.
- I Brøndby Masterclass samler vi en stor mængde erfaring og ekspertviden fra ind- og
udland. Vi tror på, at den helhed og sammenhæng det giver, når alle trænere, ledere og
specialister arbejder på tværs, skaber et unikt og inspirerende talentmiljø, som løbende vil
tiltrække de allerbedste spillere og ledere til talentsektoren.
- Vi vil implementere vores egen aggressive, offensive spillestil baseret på gode værdier.
Den spillestil skal gå igen fra U10 til Superliga, og her bliver blandt andre Albert Capellas
(ny førsteassistent, red.) en vigtig figur.
TALENTCENTRE RUNDT OM I LANDET
Ud over hjertet i talentudviklingen omkring Brøndby Stadion er regionale talentcentre
rundt om i Danmark en central og nyskabende del af Brøndby Masterclass.
- De regionale talentcentre, der består af klubber på et allerede højt niveau, gør vores
talentprogram landsdækkende. Vi stiller økonomi og ekspertise til rådighed for at
understøtte de udvalgte klubbers talentudvikling. Som ”modydelse” har vi et mål om, at

talentcentrene per årti leverer tre U-spillere til Brøndby, hvoraf en skal udvikle sig til
Superligaspiller, siger Per Rud.
EN INTEGRERET DEL AF FORRETNINGSSTRATEGIEN
Ud over at have stor kulturel og strategisk værdi hænger Brøndby Masterclass tæt
sammen med forretningsplanen i klubben, beretter sportsdirektøren:
- Det er billigere at udvikle vores egne spillere end at købe et større antal etablerede
spillere, så det giver bestemt også mening fra et forretningsmæssigt synspunkt. Derudover
er ambitionen naturligvis, at vi løbende skal være i stand til at sælge de bedste talenter til
udlandet, efter at de er slået igennem på vores Superligahold, med stigende
transferindtægter til følge.
- Det har Brøndby gennem en årrække ikke lykkedes godt nok med, men det vender vi op
og ned på nu med Brøndby Masterclass.

Landsdækkende talentudvikling

Ambitionerne for talentudviklingen i Brøndby Masterclass rækker langt ud over Vestegnens
grænser. I forvejen drives et velfungerende partnerskab med den sydafrikanske klub
Bidvest Wits, hvilket blandt andet har sendt stortalentet Lebogang Phiri til Brøndby.
Nu skal samarbejdet med en række regionale talentcentre og lokale talentklubber i
Danmark gøre Brøndby Masterclass landsdækkende.
- Vi har iværksat samarbejder med en række regionale talentcentre og lokale
talentklubber. Det gør vi for at brede talentudviklingen og rekrutteringsnettet ud over et
større geografisk område samt for at hjælpe de tilknyttede klubber med at løfte sig til et
endnu højere niveau, hvad angår talentudvikling.
- Vi vil med menneskelige og økonomiske ressourcer højne de udvalgte klubbers
træningsniveau og dygtiggøre de forskellige led i klubben, så de får en endnu mere
attraktiv og velfungerende klub.
TALENTCENTRENE SKAL LEVERE SUPERLIGASPILLERE
De regionale talentcentre er klubber, der i forvejen har et højt niveau for deres
talentudvikling og som minimum kandiderer til at opnå B- eller T-licens i DBU-regi. De lokale
talentklubber er mindre klubber i nærområdet, hvor samarbejdet både er af
fodboldmæssig og kommerciel karakter.
Interesserede klubber kan søge om at blive en del af Brøndby Masterclass. Afhængig af
deres nuværende niveau for talentudvikling får de et økonomisk tilskud, der øremærkes til
konkrete udviklingsprojekter.
De tilknyttede klubber kan også drage fordel af blandt andet jævnlige fællestræningspas
samt sparring og uddannelse. Alt sammen orkestreret af trænere og ledere fra Brøndby
Masterclass.

- Samarbejdet, og det vi tilbyder klubberne, er
naturligvis ikke for vores blå øjnes skyld. Ambitionen
er, at hvert regionalt talentcenter leverer tre Uspillere per årti, hvoraf én skal udvikle sig til
Superligaspiller i Brøndby IF, lyder det fra Per Rud.

Brøndby Masterclass har til at starte med plads til 10 klubber med status af regionale
talentcentre samt 20 klubber med status af lokale talentklubber. P.t. er der tilknyttet seks
klubber i den første kategori og 12 klubber i den anden:
REGIONALE TALENTCENTRE

LOKALE TALENTKLUBBER


Albertslund IF



BK Friheden



BK Rødovre



Brøndby Strand IK



Glostrup FK



Herlev B73



Kløvermarkens Forenede
Boldklubber



Ledøje Smørum Fodbold



Roskilde KFUM



SB 50 Ishøj



Solrød FC



Taastrup FC

