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ishocKey Hvad er vigtigere for en is-
hockeyspiller end fart, vendinger og lækker 
skøjteteknik?

Ikke ret meget. Alligevel tenderer mange 
ishockeytrænere til at fokusere mest på 
holdtaktiske aspekter.

Den oplevelse havde finske Eetu Qvist i 
hvert fald, da han spillede på topplan i Fin-
land og Sverige gennem to årtier. Det fik 
den tidligere ungdomslandsholdsspiller til 
at skabe firmaet Pro Prospect.  

- Vores erfaring fra vores egne karrierer 
er, at vi fik for lidt coaching i individuelle 
færdigheder. Det endte altid med at handle 
mest om næste kamp og taktiske ting. Men 
selv professionelle spillere har brug for at 
arbejde detaljeret med sine færdigheder. Det 
er jo vores værktøj som ishockeyspillere, 
pointerer Eetu Qvist, der ejer firmaet sam-
men med tre andre tidligere spillere og sin 
egen hustru, Marja Qvist.

Sportschef: Det giver meget
Herning Ishockey Klub er en af  de nyeste 
kunder hos Pro Prospect. HIK har valgt 
at investere et anseeligt beløb i individuel 
coaching til godt 30 af  klubbens lovende 
ungdomsspillere. Tiltaget sker også med en 
pæn egenbetaling fra talenternes side.

Indtil videre er sportschef  Lars Bach gan-
ske imponeret over udbyttet.

-  Vi havde dem (Pro Prospect, red.) her-

nede og fortælle om projektet, og vi syntes 
alle, at det lød fantastisk spændende, og så 
valgte vi at prøve det af, siger Lars Bach.

- Det har givet rigtig meget. Jeg synes 
især, at det fungerer godt, at vi har fået nogle 
værktøjer, vi kan arbejde med i perioderne 
mellem, at Eetu Qvist er på besøg, forklarer 
HIK’s mangeårige sportschef  og ungdoms-
træner, der har været med til at udklække 
stjerner som Frans Nielsen, Peter Regin, 
Oliver Bjorkstrand og Frederik Andersen.

Profiler på alle spillere
Den finske ekspert er i første omgang hy-
ret til tre besøg af  fire dages varighed hver. 
Første besøg var i uge 42, andet besøg var 
i sidste uge, og tredje besøg sker i uge syv.

Fokus er på skøjteteknikken.
- Vi bryder det op i elementer, så vi ser 

på acceleration, skøjteløb lige ud - hvordan 
positionerer vi os på skøjterne, forskellige 
typer af  vendinger, baglæns skøjteløb og 
»cross-overs«. 

- Vores øvelser er simple. Det gør, at vi kan 
fokusere på én ting ad gangen. Man skal 
ikke forsøge at gøre tusind ting på én gang. 
Vi gør det simpelt, så vi kan gå i dybden, 
forklarer Eetu Qvist, der som aktiv nåede 
over 200 kampe i den bedste finske liga og 
syv år i svensk ishockey.

Første besøg handlede om to dele. Én 
for spillerne med oplæg, småøvelser og  en 
grundig analyse af  hver enkelt spiller. Og én 
såkaldt »coach clinic«, hvor trænerne blev 
sat ind i principperne.

- Vi testede alle spillerne på isen og la-
vede en individuel spillerprofil på hver af  
dem. Det gjorde vi for at få et klart billede 
af  deres styrker og svagheder. Alle spillere 
har fået deres egen profil udleveret, og deres 
trænere har også fået en kopi.

- Dernæst holdt vi vores »coach clinic«, 
hvor trænerne fik noget teori og kom på isen 
og lavede de samme øvelser. Det gør, at de 
kan arbejde videre med dem, når vi ikke er 
her, forklarer Eetu Qvist.

Ideen opstod via Skriko
Pro Prospect arbejder ifølge ham næsten 
udelukkende i udlandet. De holder camps, 
som spillere kan købe sig adgang til, og 
de udbyder særlige kurser til klubber som 
Herning IK. Firmaet har blandt andet haft 
opgaver i Tyskland, Schweiz, Frankrig, Sve-
rige, Slovakiet og Slovenien.

- De danske spillere har været meget åbne. 
De vil gerne lære noget nyt, og jeg synes, det 
er tydeligt, at de tager det til sig, siger den 
finske ekspert.

Det var Blue Fox-træner Petri Skriko, der 

finsk ekspert 
løfter lokale 
hiK-talenter 

gav Eetu Qvist ideen til at henvende sig til 
HIK. De to kender hinanden fra den finske 
klub SaiPa, hvor Skriko trænede Qvist i 
sæsonen 2003-04.

I Herning IK kom Eetu Qvist i kontakt 
med bestyrelsesmedlem og ungdomstræner 
Kent Andersen. Han undersøgte mulighe-
derne nærmere og fandt fælles fodslag med 
skøjteeksperten.

- Vi forsøger jo hele tiden på at rykke os 
og give vores spillere mulighed for at blive 
dygtigere.Vi har mødt god opbakning om-
kring det. Også selv om det kræver en vis 
egenbetaling, fortæller Kent Andersen og 
lader vide, at det også for klubben har været 
en ganske stor investering.

Sportschefen er tilfreds med udbyttet.
- Du kan sammenligne det med en cykel-

rytter, der får optimeret sin cykel. Skøjtelø-
bet er jo basis for alt i ishockey, pointerer 
Lars Bach.

Tiltaget sker indtil videre for godt 30 
talenter fra HIK, hvoraf  eleverne fra ta-
lentidrætsklasserne på Sønderagerskolen 
udgør cirka den ene halvdel.

Det er i første omgang ikke tiltænkt Her-
ning Blue Fox.

- Men jeg har hørt flere af  dem sige, at 
det ser spændende ud, så man ved aldrig, 
om det bliver det næste, siger Lars Bach, 
sportschef  i Herning Ishockey Klub.

SKøJteevner

Herning Ishockey Klub har foretaget en investering  
i eksperthjælp fra finske Pro Prospect. En tidligere 
finsk topspiller analyserer godt 30 talenters skøjteløb 
ned til mindste detalje. Klubben er begejstret

det SKer
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19.00: Metal Ligaen:  
Herlev eagles - Herning Blue Fox

Kort nyt

 | Eetu Qvist (t.h.) fra firmaet  
Pro Prospect besøgte i sidste  
uge Herning Ishockey Klub for 
anden gang i denne sæson.  
Over fire dage arbejdede den 
tidligere finske topspiller videre 
med HIK-talenternes skøjteløb.   
foto: emil møller/herning ishocKey Klub

Du kan sammenligne det med en 
cykelrytter, der får optimeret sin cykel. 
Skøjteløbet er jo basis for alt i ishockey
lArs bAch
SportSchef, herning iShockey klub

De danske U19-mestre fra 
FC Midtjylland skal møde 
AS Roma 20. februar på 
MCH Arena i UEFA Youth 
League. Træneren håber på 
hjælp fra dansk vintervejr

Af Jørn Just Kristensen
jjk@herningfolkeblad.dk

fodbold En af  Italiens største og mest popu-
lære fodboldklubber kommer i februar på besøg 
på MCH Arena med sit U19-hold. 

AS Roma kom nemlig op af  bowlen, da der i 
går var lodtrækning til playoffrunden i UEFA 
Youth League - ungdommens pendant til Cham-
pions League.

Den lodtrækning betegner FCM’s U19-træner, 
Claus Therkildsen, som »spændende«.

- Vi vidste jo, at vi uanset set hvad ville få en 
modstander fra en stor europæisk klub, og det 
fik vi. Jeg er sikker på, at der venter en rigtig 
god kamp mod en stærk modstander. Vi går 
selvfølgelig efter sejren, selv om det ikke bliver 
let, siger Claus Therkildsen.

FCM’s U19-hold er regerende danske mestre 
og er netop gået på juleferie som ubesejret i 
såvel U19 Ligaen som Youth League. 

Men Roma er alt andet lige en modstander af  
en anden kaliber end skotske Hamilton Acade-
mical og irske Bohemians, som de suveræne 
»ulve« har nedlagt i de foregående runder.

AS Roma blev sidste sæson nummer tre i den 
italienske U19-liga, Primavera 1. I denne sæson 
er romerne aktuelt på sjettepladsen i en meget 
tæt topstrid efter 12 ud af  30 spillerunder.

Roma er i Youth League, fordi deres senior-
hold kvalificerede sig til Champions League, og 
har bekræftet deres niveau ved at blive toer i 
deres gruppe bag Real Madrid, men foran russi-
ske CSKA Moskva og tjekkiske Viktoria Plzen.

Holdets topscorer er midtbanespilleren Ales-
sio Riccardi. Han scorede fem mål i de seks 
kampe i gruppespillet. Han er bare 17 år, men 
er en del af  det italienske U19-landshold.

FCM’s Casper Tengstedt har i øvrigt også 
scoret fem mål og er således delt nummer fire 
på topscorerlisten i Youth League.

Udvalgt til tv-kamp
Opgøret mellem FCM og AS Roma er udvalgt 
til tv-kamp af  UEFA og skal spilles 20. februar 
klokken 14.00 på MCH Arena. Avancementet 
afgøres over den ene kamp, og hvis der står 
uafgjort efter ordinær tid, går man direkte til 
straffesparkskonkurrence.

- Jeg har ikke researchet på AS Roma endnu, 
men jeg forventer, at vi kommer op mod et hold, 
der er taktisk godt skolet. Det gælder normalt 
for italienske hold. Jeg forventer også, at det er 
en modstander med et teknisk godt niveau, der 
vil forvente at have bolden mest mod os. 

- Vi har fordel af  hjemmebane, og jeg håber, 
at vi kan byde italienerne på minusgrader og 
snestorm, siger Claus Therkildsen med et grin.

De øvrige kampe i playoffrunden af  UEFA 
Youth League er:

 } PAOK Thessaloniki (Grækenland) -  
Tottenham Hotspur (England)

 } Dinamo Zagreb (Kroatien) - Lokomotiv 
Moskva (Rusland)

 } Dynamo Kiev (Ukraine) - Juventus (Italien)
 } Chelsea (England) - Monaco (Frankrig)
 } Montpellier (Frankrig) - Benfica (Portugal)
 } Hertha Berlin (Tyskland) - Paris Saint-
Germain (Frankrig)

 } Sigma Olomouc (Tjekkiet) - Olympique 
Lyon (Frankrig)

De otte vindere fra playoffrunden skal i ot-
tendedelsfinalen op imod disse otte hold, der 
vandt deres grupper: Ajax Amsterdam (Hol-
land), Atlético Madrid (Spanien), FC Barcelona 
(Spanien), Hoffenheim (Tyskland), Manchester 
United (England), Liverpool (England), FC 
Porto (Portugal) og Real Madrid (Spanien).

fcm-træner vil slå 
roma i snestorm

 | Claus Therkildsen overtog ansvaret for FC Midtjyllands succesrige U19-hold midt i oktober, da 
Kenneth Andersen blev forfremmet til klubbens Superligatræner.  foto: tom lAursen

Fodbold AGF hentede mandag en forlø-
sende 1-0-sejr over Hobro, da de to mandska-
ber mødtes i årets sidste superligakamp.

Efter opgøret fortalte AGF-sportschef  
Peter Christiansen, at der kommer til at 
ske udskiftninger i AGF-truppen i løbet af  
transfervinduet i januar.

- Der kommer til at ske noget i transfer-
vinduet. Der er overordnet en del at se til 
for os. Jeg vil derfor formulere mig således, 
at der kommer til at ske bevægelser i AGF, 
siger sportschefen.

Nogle af  de omtalte bevægelser vil klub-
ben allerede løfte sløret for i dag.

- Vi offentliggør noget tirsdag i forhold til 
nogle, der ikke skal være her mere.  Der er 
tale om personer, der i for lang tid har spillet 
en birolle i klubben, siger Peter Christian-
sen. /ritzAu/

AGF lover bevægelse  
i transfervinduet

Fodbold Optakten er nu på plads for de 
danske U21-talenter, der til sommer skal 
repræsentere Danmark ved EM i Italien og 
San Marino.  Træner Niels Frederiksens 
tropper skal finde formen mod Belgien, 
Frankrig og Kroatien. 

- Jeg er glad for, at vi har nået et niveau, 
hvor vi er attraktive for de bedste hold i 
verden, siger Nels Frederiksen.

I marts møder Niels Frederiksens 
mandskab Belgien i Danmark og dernæst 
Frankrig på udebane. Danmark møder 
kroaterne 13. juni, hvilket kun er fire dage, 
før EM-premieren mod Tyskland. /ritzAu/

U21-talenter tester mod 
store nationer før eM

Fodbold Claus Bretton-Meyer stopper som 
direktør i Dansk Boldspil-Union (DBU) efter 
fem år på posten. 

Det oplyser DBU i en pressemeddelelse. 
Beslutningen er truffet af  DBU’s besty-

relse, der ønsker en anderledes profil.
- DBU og dansk fodbold er i en rivende 

udvikling, og som organisation skal vi hele 
tiden følge med tiden, når det angår krav til 
ledelse og organisering. Nu får vi visket tav-
len ren og giver dermed den nye bestyrelse 
efter 1. marts næste år mulighed for at sætte 
retning for DBU’s fremtidige ledelsesstruk-
tur, siger Jesper Møller.

- Det er tid til en ny ledelsesprofil med fo-
kus på fodbold, kommerciel udvikling samt 
håndtering af  den fremtidige fodboldpoliti-
ske struktur, siger Jesper Møller. /ritzAu/

dBU’s bestyrelse fyrer 
direktør Bretton-Meyer


