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Om de mange positive oplevelser med HUI High Performance initiativet ...
HUIs børne- og ungeafdelings koncept HIGH PERFORMANCE har sat rigtig mange gode skib i søen
siden vi lancerede projektet i august 2014. HUI High Performance er en paraply, som vi har lagt
henover klubben for at sikre, at alle spillere – uanset niveau – får træning ud fra samme filosofi,
både teknisk og pædagogisk. Vi ønsker, at alle typer af spillere får den bedste mulighed for at
udvikle sig, at vi fastholder de unge spillere i at dyrke sport – også når de kommer til
teenagealderen – at vi skaber et fællesskab mellem de frivillige, de udøvende og de
erhvervsdrivende i og omkring klubben, og ikke mindst, at vi på en ordentlig og respektfuld måde
udvikler talenter til dansk fodbold: Talenter der har en sund indstilling til sig selv, til sporten og til
det omkringliggende samfund.
HUI er kommet langt i implementeringen af High Performance konceptet – men der er stadig
meget i vente. Dog er der i dag allerede mange synlige initiativer for både talent- og
breddespillere. De fleste spillere fra U10-U15 har på den ene eller anden måde oplevet at få
tilbudt ekstra træning eller anden form for træning end den der er lagt i det almindelige
kontingent: Specifik træning for talenter, ekstra træning af Brøndby’s talenttrænere,
målmandstræning, ekstra breddetræning og weekend tilbud for dem, der har lyst til mere.
Derudover har alle forældretrænere fået tilbuddet om et trænerseminar medio januar ... her
deltog godt 40 frivillige trænere, der nu har fået en smagsprøve på den træningsfilosofi og –stil
som klubben fremover vil stå for under Carsten Dohms ledelse. Træningsmæssigt vil der i den
kommende periode være et særligt fokus på den yngste del af vores spiller-skare – U5-U9. Mere
om dette i de kommende nyhedsbreve.
En af de positive ekstra oplevelser ved High Performance konceptet er, at vi siden sommer har
oplevet nye typer af frivillige, der har ønsket at bidrage med deres kompetencer. Mange har
responderet positivt på projektet og vil gerne bidrage til at det bliver en stor succes. Vi har således
frivillige der arbejder på crowdfunding, på at udvikle en trænerapp til de frivillige trænere på alle
niveauer, vi har personer der sætter ind kommercielt ved at skaffe sponsorer til klubben og udvikle
CSR koncepter til større virksomheder, personer der udvikler ny hjemmeside, arbejder på
facebookprofilen, andre der udvikler en IT-baseret platform til at følge spillernes udvikling, osv.,
osv. Det fantastisk så meget energi og så mange sidegevinster High Performance projektet har
bragt med sig. Det har afsmitning på spillerne, og det har i særdeleshed skubbet til en ny
klubfølelse, hvor vi er en samlet klub, fremfor vi var mange hold samlet under et klub-logo.
I skrivende stund er der en større projektgruppe bestående af medlemmer fra bestyrelsen og
trænerstaben, der arbejder ihærdigt på at dokumentere vores fremdrift og beskrive vores vision
og strategi i en ansøgning til DBU om en T-licens. En T-licens betyder, at vores bedste hold i
årgangene kan få adgang til at spille i – den ellers lukkede – elitedivision. Det vil betyde meget at
få adgang til denne division, idet det kan være med til at fastholde de særlig dygtige i HUI og
dermed kan de bidrage positivt som rollemodeller for alle vores spillere. Ansøgningen om T-licens
skal indsendes i marts – og vi forventer at få en afgørelse den 23. april.
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Vi vil gerne takke alle for deres tid, ressourcer, engagement og mange fantastiske ideer.
Projektgruppens udfordring er at sikre, at vi fastholder en høj kvalitet i alt hvad vi gør i stedet for
at gøre mange ting på én gang. Selvom det er svært, når der er så meget konstruktiv energi. Men
High Performance filosofien er kommet for at blive, så vi ønsker at bygge det hele op i en
langtidsholdbar kvalitet og solid struktur.
Økonomisk er vi hver dag på udkig efter faste midler der kan sikre en øget fremdrift i
implementeringen. Vi søger derfor både i kommunale puljer såvel som relevante erhvervsfonde og
nationale pujler. Derudover skal vores økonomi fremadrettet i højere grad baseres på
sponsormidler – både fra lokale større og mindre erhvervsdrivende, såvel som nationale
virksomheder, der med deres CSR strategi kan se en værdi i at støtte vores omfattende børne- og
unge projekt. Heldigvis er der allerede nu mange i lokalområdet, der kan se både den
kommercielle og den PR-mæssige værdi i at støtte dette innovative projekt, hvor godt 1.000
spillere får en helt anden oplevelse af at dyrke sport. Erhvervslivet ser tydeligt den værdi, der
ligger i disse mange spillers familiemæssige netværk, som tæller mere end 10.000 voksne personer
(forældre, papforældre, onkler, tanker, bedsteforældre og søskende). Det er rigtig mange man
profilerer sig overfor – og dermed også rigtig mange potentielle kunder!
Vi leder derfor hver dag efter nye sponsorer og hvis du eller én du kender vil vide mere om,
hvordan man kan støtte klubben og samtidig få kontakt til disse mere end 10.000 købedygtige
borgere via en stærk profilering af sit brand, så skriv til sponsorhui@gmail.com – så kontakter vi
dig/jer hurtigst muligt.
En væsentlig del af at implementere en ny træningsfilosofi og klubholding er kommunikation og
information. Og det er dermed også en væsentlig del af High Performance projektet. Vi bestræber
os på at komme ud hver 2. uge med et nyhedsbrev, derudover er vi i fuld gang med at udvikle en
ny hjemmeside ligesom vi allerede har lanceret en facebook side (Hørsholm-Usserød-IdrætsklubHUI) – hvor alle kan følge med i stort og småt. Hvis du har spørgsmål, vil vide mere, har lyst til at
bidrage med dine kompetencer, så tag endelig fat i os på banerne, via din træner eller et
bestyrelsesmedlem.
På vegne af bestyrelsen og projektgruppen bag HUI High Performance,
Charlotte Alexandra Pedersen
Frivillig med kommercielt ansvar
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