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Invitation
Du indbydes hermed til et foredrag ved tidligere fodboldtræner og sportsdirektør Troels Bech om de spilmæssige trends og 
tendenser i 3F Superliga. Foredraget er specielt målrettet dig, som arbejder professionelt med fodboldspillet (f.eks. vært, 
kommentator, ekspert, redaktør, sportsjournalist, m.m.).

Du vil igennem data, billeder og video få en dybdegående indsigt i forrige sæsons spilmæssige trends og tendenser og den 
spilmæssige udvikling i 3F Superliga de seneste 6 år. Alt sammen mhp. at give dig en fordel i dit arbejde med den kommende 
sæson i 3F Superliga. 

Baggrunden for foredraget 

Den årlige Tekniske Rapport på 3F Superliga er udgangspunktet for foredraget, hvor du får special udarbejdet dataanalyser på 
den historiske udvikling af de tekniske, taktiske og fysiske aspekter af 3F Superliga samt kvalitative observationer på 3F 
Superliga  mesterskabsspillet 20/21 fra vores observatørkorps bestående af Peter Rudbæk (Bl.a. tidligere 
træneruddannelseschef i DBU), Lars Knudsen (Landstræner for xxx), Poul Erik Andreasen (Bl.a. tidligere udviklingschef i AaB),
Morten Wieghorst (Assistenttræner på herre A-landshold) & Troels Bech. 

Praktisk om foredraget

Foredraget tager 1.5 timer og er opdelt i tre dele:

1. Foredrag v. Troels Bech (30-35 min)

2. Uddybende spørgsmål dialog (25-30 min)

3. Afrunding, netværkning og mulighed for 1 til 1 med eksperter og Divisionsforeningen inkl. let forplejning.

Tilmelding til foredraget

Foredraget afholdes på to forskellige datoer og steder, hvor du blot skal tilmelde dig den dato og det sted, som passer dig 
bedst:

• Den 13. juli 2021: 13.30-15.00 i Fodboldens hus (DBU allé 1, 2650 Brøndby) med tilmeldingsfrist onsdag d. 7. juli kl. 
10.00.

• Den 10. august 2021: 13.30-15.00 i Århus (sted kommer senere) med tilmeldingsfrist onsdag d. 4. august kl. 10.00

Tilmelding sker ved mail til Rune Lind, Chef for forskning & udvikling hos Divisionsforeningen på ruli@df.dbu.dk.

Vi glæder os til at se dig, og ser frem til nogle spændende dialoger.

Mvh. Divisionsforeningen
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