
 
	  

	  

	  

VB nyt 
 
Efterårets Future Vejle aktiviteter 
Vi har allerede præsenteret efterårets Future Vejle program med både nye tiltag og 
gamle kendinge, og jeg håber, I vil bakke talstærkt op om de forskellige 
arrangementer. Vi synes selv, at det er et fedt program. 
 
Ekstratræning 
Der er rigtig mange, der har efterspurgt et ekstra træningstilbud som supplement 
til den daglige træning i klubben, og vi er derfor meget glade for at kunne 
præsentere Talentakademiet – læs meget mere om det spændende tilbud HER.  
 
Der er mange betegnelser og begreber i omløb, og for at forstå de enkelte og 
kunne holde dem adskilt, kommer her en oversigt: 
 
Future Vejle  
– er navnet på det samarbejde der er mellem de 25 Future Vejle klubber. Det er i 
Future Vejle samarbejdet, at VB tilbyder træneruddannelse, Superligakampe og 
andre arrangementer. Samarbejdet gælder hele klubben, og er ikke begrænset til 
enkelte årgange eller afdelinger. 
 
TopCenter  
– er DBU’s tiltag for U10-U12 spillere med særlige forudsætninger, og man skal 
udtages af TopCenter Vejle for at deltage i TopCenter træning. 
 
VB Girls  
– er et ekstra træningstilbud til alle piger på U10 og U11, hvor piger fra hele Vejle-
området samles til ekstra træning i VB Parken hver anden fredag indtil jul. 
	  
Talentakademiet  
– er et ekstra træningstilbud til alle drenge i aldersgruppen U8-U13, hvor drenge 
fra hele Vejle-området samles til ekstra træning i VB Parken hver onsdag i 
perioden september-november.	   
 
TopFodbold i regionen – ungdom 
U13-U14-U15 drengene startede sæsonen den 23. Juli, og som sædvanligt var der 
stor gensynsglæde efter ferien, og der var en del nye ansigter i trupperne. Ugen 
efter deltog alle tre årgange i Brøndby Cup, og vi havde en rigtig god tur med gode 
fodboldkampe og hygge på tværs af årgange.  
 
I næste VB nyt vil jeg komme mere ind på vores ”nye” spillere. 


