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3. Halsvarmere og firkantede stolper er til debat i Fifa

BADMINTON. Tine Baun er
tvivlsom til Super Serie-turne-
ringen All England i næste
måned. Hun døjer med en
skadet hæl og kan ikke love, at
hun bliver klar. 

»Lige i øjeblikket har jeg
svært ved at sige, om det over-
hovedet kan lade sig gøre«, si-
ger Baun til TV 2 Sport.

Hun valgte at stå over i søn-
dagens ligakamp for Værløse,
ligesom hun har holdt pause
den seneste uge – uden at det
dog har hjulpet ret meget. Ti-
ne Baun er forsvarende All
England-mester i single. 
Ritzau

Mester tvivlsom til
All England

CYKLING. For den 26-årige
australier Chris Sutton (Sky)
udviklede det 193 km lange
Kuurne-Bruxelles-Kuurne sig
til den mest succesrige optræ-
den hidtil i cykelkarrieren, da
han efter forbilledlig assistan-
ce af spanieren Juan Antonio
Flecha og nordmanden Ed-
vald Boasson Hagen viste sig
som den hurtigste foran hvi-
derusseren Yaheni Hutarovitj
(FDJ) og tyskeren André Grei-
pel (Omega Pharma-Lotto)
blandt de 108 ryttere, der nåe-
de samlet til mål.

Inden det kom så vidt, hav-
de danske Lars Bak (HTC-High-

road) tilkæmpet sig en frem-
trædende rolle i den afslutten-
de fase. Med 31 km tilbage an-
greb den 31-årige tredobbelte
nationale mester i enkeltstart
solo, kort efter at en udbryder-
gruppe var hentet.

Selv om betingelserne syn-
tes uhyre vanskelige, fightede
Lars Bak ufortrødent. I 14 kilo-
meter stred han alene, og da
han blev fanget af en trio, var
han i stand til også i det sel-
skab at yde en flot indsats i be-
stræbelserne på at skabe rava-
ge i det tilsyneladende uafven-
delige scenarie.

6 km fra mål var eventyret

dog forbi for danskeren, som
formåede at blive siddende i
feltet og krydse målstregen
som nr. 47 efter en indsats, der
uundgåeligt skaber forvent-
ninger til de kommende op-
gaver. 

Placeringen var næsten den
samme i lørdagens Omloop
Het Volk. Da blev Lars Bak nr.
46, men var ligesom hold-
kammeraten Alex Rasmussen,
der ikke stillede op i går, 10.41
minutter efter den sejrende
hollænder Sebastian Lange-
veld (Rabobank), som stod af i
Kuurne-Bruxelles-Kuurne.
mogens.jacobsen@pol.dk

Australsk succes efter flot dansk offensiv

ALPINT. Svenske Anja Pärson måtte udgå af søndagens
Super G-løb i Åre. Pärson førte ved første mellemtid,
men stoppede op midt på pisten og tog sig til knæet.
Bagefter fortalte hun, at hun havde fået et ryk i knæet,
og nu venter en uges pause. Tyske Maria Riesch vandt
løbet foran amerikaneren Lindsey Vonn.
Ritzau

Pärson udgik – Riesch vandt
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FODBOLD. Christian Eriksen
står over for en travl måned
med kampe i den hollandske
æresdivision, pokalsemifina-
le, Europa League og EM-kvali-
fikationen. 

Efter kvalifikationen til Eu-
ropa League-ottendedelsfina-
lerne i torsdags led den 19-åri-
ge Ajaxspiller et lille tilbage-
slag i kampen om mesterska-
bet, da topkampen på udeba-
ne mod PSV endte 0-0. 

Med ni runder tilbage er
PSV Eindhoven nu tre point
foran det forsvarende mester-
hold, Twente, der på et serjs-

mål i overtiden blev besejret
2-1 på udebane af AZ og fortsat
er fem point foran Ajax. 

Landsholdsspilleren Simon
Poulsen startede på bænken
for AZ, men kom ind efter 64
minutter, da Nick Viergever
modtog kampens andet røde
kort, efter udeholdets Doug-
las var røget ud tidligere. 

Twente kom bagud på et
selvmål af Theo Janssen, i 88.
minut udlignede Luuk de
Jong, men i det tredje tillægs-
minut blev Erik Falkenburg
matchvinder for AZ. 
allan.nielsen@pol.dk

Nulløsning svækker Christian
Eriksens titelhåb i Holland

Superligaklubberne er
blandt Europas bedste
til at integrere egne ta-
lenter, viser rapport. Et
bevis på målrettet arbej-
de, mener landstrænere.

Superligaen

Danske fodboldklubber fører an i
brugen af hjemmedyrkede spillere

M ike Jensen, Søren Rieks, Martin
Ørnskov, Brian Hamalainen,
Lasse Nielsen. Alle fem har me-

get til fælles. De er unge, de er talentfulde,
og så repræsenterer de alle den klub, de
har fået deres fodboldopvækst i.

Når Superligaen start-
er igen i weekenden, vil
banerne i det hele taget
være fyldt med mange
spillere af egen avl. Spille-
re, der er udviklet i klub-
bens egen talentafde-

ling. Omkring hver tredje spiller i Superli-
gaen er af egen avl, mens gennemsnittet i
Europa er mindre end hver fjerde. 

Danmark fører altså an, når det kom-
mer til at udvikle talenter og integrere

dem på førsteholdet. Det fremgår af rap-
porten Demographic Study of Footballers
in Europa 2011 udarbejdet af det schweizi-
ske universitetssamarbejde The Profes-
sional Football Players Observatory.

»Vi står bedre og bedre i forhold til ta-
lentudviklingen, fordi flere klubber er
ved at have en rød tråd i arbejdet. Det er
godt for dansk fodbold«, siger Keld Bor-
dinggard, Danmarks U21-landstræner.

I Sverige er andelen af hjemmedyrkede
spillere lige så stor som i Danmark, men
ellers ligger ingen af de ligaer, vi normalt
sammenligner os med, på det niveau.
Norge, Skotland og Holland har spillere af
egen avl på hver fjerde plads, mens det
kun gælder hver ottende i Belgien.

»Det er dejligt at se, at de danske klub-
ber bruger så mange af deres egne talen-
ter«, siger U19-landstræner Per Andersen.

»Inden for de sidste 8-10 år er der sket
rigtig meget omkring talentudviklingen.
Den er blevet meget mere målrettet. Man-
ge klubber har fuldtidsansatte ungdoms-
trænere og talentchefer, samtidig med at
de lægger planer for, hvordan de enkelte
spillere skal udvikle sig for at kunne gå
ind på superligaholdet en dag. Der er en

rød tråd i arbejdet«, siger Per Andersen.

Finanskrisen har hjulpet
Imidlertid mener Keld Bordinggaard, at
de mange spillere af egen avl i højere grad
afspejler økonomisk nødvendighed end
bevidste strategiske valg. Mens de i klub-
ber som Lyngby, Esbjerg og FC Midtjyl-
land længe har arbejdet målrettet med ta-
lentarbejdet, er andre først for alvor be-
gyndt at prioritere ungdomsafdelingen

de seneste år:
»Klubberne har indset, at de må kombi-

nere deres fokus på at finde de rigtige pro-
filer på transfermarkedet med fokus på
egen talentudvikling. Det er den bære-
dygtige vej. Men mange har kun lært det,
fordi dårlig økonomi har presset dem, og
vi kan stadig blive meget bedre i Dan-
mark«, siger Keld Bordinggaard.

OB har i en periode ikke integreret ret
mange af sine egne talenter på førstehol-
det. Spillere som målmand Anders Linde-
gaard og midtbanekreatør Matti Lund
Nielsen søgte nye græsgange, da de ikke
fik chancen, og er i dag henholdsvis reser-
ve i Manchester United og fast mand for
FC Nordsjælland. I stedet købte OB mere
rutinerede folk. Men nu nærmer de unge
Rasmus Falk, Oliver Feldballe og Daniel
Høegh sig førsteholdet.

»Der var en periode, hvor tv-indtægter-
ne eksploderede, og der blev tjent mange
penge. Det fik mange klubber til at købe
færdige spillere snarere end at udvikle
selv. På den led kommer den finansielle
krise os lidt i møde. Nu lærer klubberne
det på den hårde måde«, siger Keld Bor-
dinggaard.

Esbjerg er en af de klubber, der integre-
rer flest af sine egne talenter på superliga-
holdet. Kevin Conboy, Nicolai Høgh, Mik-
kel Vendelbo og Søren Rieks er blot nogle
af dem. Det er nøje planlagt, at vestjyder-
ne bruger så mange spillere af egen avl.

»Vores strategi er, at mindst halvdelen
af spillerne i vores A-trup skal være udvik-
let og rekrutteret i det sydvestjyske fod-
boldområde. Sådan må det være, fordi vi
er en udviklingsliga, som i høj grad lever
af talentarbejdet«, siger Niels Erik Sønder-
gaard, sportsdirektør i Esbjerg.

Men der er også en bagsiden af at satse
på ungdomsarbejdet. Det giver mere
ustabile resultater, og Esbjerg ligger aktu-
elt næstsidst i Superligaen, ligesom klub-
ben ikke har vundet medaljer siden 2004.

»Der er ingen tvivl om, at man kunne
købe sig til større chancer for at vinde me-
daljer, hvis man kørte med en mere fær-
dig trup. Men økonomien skal hænge
sammen. Og der har vi så vurderet, at vi
bedst kan lave et godt fodboldhold ved
primært at have egne spillere og så sup-
plere med enkelte profiler udefra«, siger
Niels Erik Søndergaard.
jeppe.l.brock@pol.dk

Fakta 
SPILLERE AF EGEN AVL

Uefa definerer en spiller af egen avl
som en spiller, der har været mindst tre
sæsoner i klubben, mens han er mel-
lem 15 og 21 år.
Når klubber registrerer truppen til
Uefa’s turneringer, Champions og Euro-
pa League, skal minimum fire af 25 spil-
lere være af egen avl. 
Yderligere fire skal have haft sin fod-
boldopvækst i samme land, som klub-
ben kommer fra, men må godt være ud-
viklet af konkurrerende klubber.

JEPPE 
LAURSEN 
BROCK

FCM 
lever af at
fremavle
talenter

J onas Lössl har en drøm. En drenge-
drøm, han deler med noget nær en-
hver ungersvend med fodbold i blo-
det. Den 22-årige FC Midtjylland-mål-

mand vil optræde i de største ligaer
»At få nogle store oplevelser med store

hold. Det er min drøm, men lige nu foku-
serer jeg på FC Midtjylland og på at udvik-
le mig her«, siger Jonas Lössl.

Og der er god sandsynlighed for, at
hans drøm en dag bliver til virkelighed.
Ikke bare fordi han er en særlig talentfuld
målmand, men også fordi det er helt i
tråd med FC Midtjyllands filosofi at sælge
ud af sine mange stortalenter. Også selv
om de er holdets profiler, ligesom Jonas
Lössl er det som fast sidste skanse, der
kun har lukket godt et mål ind per kamp.

»Vi er en produktionsvirksomhed, der
lever af at lave et godt stykke talentarbej-
de med henblik på videresalg«, siger FC
Midtjylland-træner Glen Riddersholm.

Den jyske klub er blandt de danske
klubber, der er allerbedst til at udvikle ta-
lenter og integrere dem på førsteholdet.
Aktuelt er 15 af 24 spillere i den bedste
trup af egen avl, ligesom gennemsnitsal-
deren ikke er mere end lige over 22 år.

»Det er ikke en kvalitet i sig selv, men for
os er det et godt tegn, fordi vi investerer så
kraftigt i talentudvikling«, siger Glem
Riddersholm, der har arbejdet meget
med unge boldbegavelser – både i FC
Midtjylland og som U17-landstræner.

Han glæder sig over, at en ny rapport vi-
ser, at Danmark er blandt de europæiske
lande, hvor klubberne bruger flest spille-
re af egen avl. Det er en god tendens og
styrker landsholdet, mener han.

»For bare et par år tilbage hentede vi i
Danmark alt for mange udenlandske
marginalspillere i stedet for at give vores
egne talenter chancen. Og de unge har
brug for spilletid for at hæve niveauet
yderligere«, siger Glen Riddersholm, der
ikke frygter, at Superligaen taber kvalitet
af de mange unge danskere.

»Det er klart, FCK er nødt til at have in-
ternationale spillere. For at vi i Danmark
kan klare os på den europæiske scene,
skal vi have profiler udefra til at løfte ni-
veauet. En spiller som N’Doye er fanta-
stisk for dansk fodbold, fordi han er med
til at løfte overliggeren, og de unge får en
at se op til«, siger Glen Riddersholm.

I FC Midtjylland dannede de i 2004 et
fodboldakademi, hvor udvalgte talenter
starter som 15-årige, træner op mod ni
gange om ugen og går i skole ved siden af.
Alle omgivelserne er professionelle med
gode baner, sundhedssektor, fuldtidsan-
satte trænere og mental coaches.

Klubben gennemsøger hele landet for
at finde de mest boldbegavede unge. En af
dem er Jonas Lössl, der kom til klubben
fra Kolding IF. Han er ikke i tvivl om, at
akademiet har gjort ham til en meget
bedre fodboldspiller, så han måske en
dag kan få sin udlandsdrøm opfyldt, som
det tidligere er sket for FC Midtjylland-ta-
lenterne Simon Kjær og Winston Reid.

»Akademiet har været altafgørende for
min udvikling. Man siger, at talentet kom-
mer indefra, men det skal fremavles, og
det er FC Midtjylland, der har gjort det«,
siger Jonas Lössl.
jeppe.l.brock@pol.dk

JEPPE LAURSEN BROCK

To tredjedele af FC Midtjyl-
lands trup er spillere af
egen avl. »En produktions-
virksomhed«, siger træner.
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DANMARK

25 år 106 dage

32,0 %27,2 %

NORGE

25 år 354 dage

25,9 %32,0 %

SVERIGE

25 år 270 dage

33,7 %25,6 %

HOLLAND

24 år 266 dage

23,9 %40,1%

BELGIEN

25 år 128 dage

15,5 %50,9 %

TYSKLAND

25 år 329 dage

19,0 %45,7 %

ENGLAND

26 år 223 dage

16,2 %58,4 %

SKOTLAND

25 år 223 dage

25,9 %47,2 %

ITALIEN

27 år 106 dage

8,9 %46,4 %

SPANIEN

26 år 237 dage

24,2 %37,9 %

GRÆKENLAND

27 år 55 dage

11,1 %55,8 %

RUSLAND

26 år 11 dage

17,1 %43,9 %

UKRAINE

25 år 274 dage

22,2 %31,0 %

TYRKIET

26 år 325 dage

8,9 %46,5 %

FRANKRIG

25 år 354 dage

25,8 %27,2 %

PORTUGAL

26 år 95 dage

6,4 %56,4 %

hele EUROPA
Alder, gennemsnit:  25 år 292 dage

23,3 %33,6 %

Spillere af 
egen avl

Ud-
lændinge

Sådan ser fodbold-europa ud
Få et hurtigt overblik over de 16 bedste ligaer i Europa

Udvalgte fakta
Højde, ligaer

Ældste/
yngste trup

Højeste/laveste klub

Flest aktive landsholdsspillere, klubber

Højeste

Tjekkiet   183,29 cm
Tyskland   183,20 cm
Danmark   183,00 cm

Højeste

SV Mattersburg,Østrig 186,68 cm

Højeste danske

OB (nr. 16 i Europa) 186,55 cm

Laveste

AEK Larnaca FC,Cypern 177,68 cm

Laveste danske

FC Nordsjælland 180,86 cm

Ældste

Inter Milan, Italien 29 år 223 dage

Yngste

JFK Olimps Riga, Letland 19 år 7 dage

Tottenham: 22 Manchester City: 21 Arsenal: 
20 Fulham: 20 Bayern München: 19 Dynamo 
Kiev: 18 Inter Milan: 18 Real Madrid: 18 
Danske klub med flest:
FC København: 10 (nr. 50 i Europa)

Ældste danske

OB, (nr. 35 i Europa) 28 år

Yngste danske

FC Nordsjælland  23 år 120 dage

Laveste

Frankrig  180,94 cm
Spanien  180,68 cm
Cypern  180,26 cm

Gennemsnit  181,96 cm

1981
JANUAR

1982
APRIL

1983
AUGUST

Generelt for alle data: Undersøgelsen inkluderer 13.108 førsteholdsspillere fra den bedste række 
i hvert af 36 europæiske lande. Herfokuserer vi på de 16 vigtigste lande, mens de resterende
20 er medtaget i udvalgte fakta. Dataene er indsamlet i oktober og november 2010.
Kilde:  Demographic Studies of Footballers in Europe 2011

Grafik: Jens Herskind


