
 
 Amager 27 – talentsamarbejde  
Talentsamarbejde  
Amager 27 (A27) er et talentsamarbejde mellem Kastrup Boldklub, Dragør Boldklub og AB Tårnby.  
Talentsamarbejdet er både et træningsamarbejde og et holdsamarbejde.  
Grundtanken bag samarbejdet er at holde de dygtigste spillere i nærmiljøet og moderklubberne 
ved at tilbyde dem at træne i et attraktivt og udfordrende træningsmiljø og spille 11 fodbold i de 
bedst mulige rækker, hvor de kan blive matchet og udviklet bedst muligt.  
Vi håber derigennem at kunne undgå og stoppe den ærgerlige udvikling, der desværre er set 
gennem mange år, hvor de dygtigste spillere fra Amager tilbringer mange timer hver uge på 
bagsædet af en bil for at tage til træning i HIK, B93, AB, Hvidovre og lignende for at træne og spille 
på højt niveau for så siden hen måske helt at miste lysten til fodbold og forlade sporten. I A27 
samarbejdet forbliver spillerne i moderklubberne og nærmiljøet.  
Gennem A27 samarbejdet har vi mulighed for at udvikle mange spillere lokalt til vores første hold. 
I Kastrup Boldklub er det ambitionen at udvikle spillere til vores eget første senior hold.  
Gennem A27 samarbejdet er det også ambitionen at dygtiggøre, inspirere og udvikle vores 
trænere.  
Gennem A27 samarbejdet gør vi det muligt at efterleve Kastrup Boldklubs værdier, som er 
beskrevet i klubbens blå tråd, og indfanges i mottoet: "Alle fortjener at blive taget seriøst".  
Træningssamarbejdet starter fra U10 årgangen, hvor vi arbejder sammen om at matche vores 
dygtigste og mest træningsparate spillere. På U10 udvælger hver klub 10 spillere, som deltager i 
en A27 træning hver 14. dag. De 10 spillere fra hver klub udvælges af klubbens træner, og kan 
roteres, hvis man i klubberne har flere end 10 spillere, som man ønsker at sende til træningerne.  
På U11 årgangen fungerer det på samme måde som på U10. Her træner man blot en A27 træning 
hver uge. Træningen starter op i løbet af efterårssæsonen.  
På U12 årgangen foregår det på den måde, at truppen i løbet af sæsonen indsnævres og der 
udvælges 20-22 spillere på tværs af de tre klubber af eksterne A27 trænere. Der trænes 1 gang om 
ugen en A27 fællestræning, og der arrangeres eventuelt enkelte træningskampe for A27 truppen i 
perioden uden for sæsonen.  
På U13 består truppen af 20-22 spillere fra de tre klubber. Spillerne træner sammen 1 eller 2 
gange om ugen, og spiller træningskampe uden for sæsonen, samt deltager eventuelt i enkelte 
stævner. Spillerne udvælges af A27 trænerne i dialog med klubbernes cheftrænere.  
Der er mulighed for udskiftning i truppen, således at nye spillere kan komme ind, og andre komme 
ud af truppen. Dette sker gennem dialog med cheftrænerne i de enkelte klubber.  
Træningernes lokation roterer på årgangene mellem de enkelte klubber fra uge til uge. 
 
Når spilleformen overgår til 11 mands, så overgår spillerne til et fælles A27 hold. Det er et 
holdsamarbejde om et fælles hold, der indplaceres bedst muligt. Det fælles A27 hold er et fælles 
første hold for de tre klubber på ungdomsårgangene, hvor der spilles 11 mands fodbold. A27 
fællesholdet er således både Kastrup Boldklub, Dragør Boldklub og AB Tårnbys første hold på den 
respektive årgang. Fællesholdene træner sammen 4 gange om ugen. 
Spillerne for de enkelte klubber er fortsat en del af moderklubberne, og hvis ikke spillerne udtages 
til A27 fællesholdet, så spiller de for moderklubholdet. Og der er en stadig dialog imellem A27 
fællesholdtræneren og moderklubbens trænere. 



Fællesholdtrupperne meldes ud til moderklubberne og trænerne på årgangen i moderklubberne 
senest ved sæsonstart. 
Moderklubberne har mulighed for, hver tredje uge, når fællesholdet træner i f.eks. Kastrup at 
sende tre spillere op til sparring på A27 fællesholdet. 
Der findes fælleshold på U14, U15 og U17. 
Fællesholdenes kampe søges ligesom A27 træningerne spredt ud over de tre moderklubber 
Der arbejdes hele tiden på at forbedre setuppet i A27 regi og lære af erfaringen.  
Der arbejdes ligeledes hele tiden på at forbedre kommunikationen og koordineringen omkring A27 
samarbejdet. 
Fællesholdene finansieres ved en ekstra månedlig egenbetaling på pt. 200 kr. pr. måned pr. spiller 
samt ved et tilskud fra moderklubberne svarende til spillernes moderklub kontingent og et fast 
grundbeløb fra alle tre klubber.   
Har man nogen spørgsmål omkring A27 samarbejdet, så kan man rette henvendelse til 

Ungdomsformand Jacob Simonsen, der sidder med i A27 styregruppen. 

 

Der findes yderligere information om A27 samarbejdet på følgende link: 

http://a27.dk/ 

Her findes også yderligere link til Facebook med videre. 

 


