
ser. Det har, for mig, givet nogle yderst 
kvalificerede råd, som jeg kunne bruge i 
kampens hede.

eye4TALENT brænder for at accelere-
re unge talenters udvikling, og netop 
de skræddersyede analyser er et pro-
dukt, som eye4TALENT håber flere 
professionelle fodboldspillere og unge 
talenter vil benytte sig mere af i frem-
tiden. De såkaldte “spillestils specifikke 
pre-match analyser” (se faktaboks) kan 
tilpasses alt efter behov. Dvs. dødbolde, 
clearinger, afslutningszoner osv. 

THELANDER’S
HEMMELIGE
VÅBEN: 
eye4TALENT

Ærgerrighed, tro på egne evner og 
hårdt arbejde har længe været faste 

ingredienser på vejen fra talent til 
topspiller.  Men et nyt digitalt værk-

tøj har set dagens lys, og hjælper 
fodboldspilleren, der ønsker at tage 
ansvar for egen udvikling, med at 

forbedre sig. 

Historien om Rasmus Thelander start-
er for to år siden i bunden af 1. division, 
hvor den daværende AB-stopper spiller 
om nedrykning mod Hobro. AB klarer 
skærene og Rasmus Thelander skriver 
senere samme sommer under på en to-
årig kontrakt med AaB. Siden er det gået 
hurtigt for den stærke midterforsvarer, 
der i foråret 2014 både har etableret sig 

som fast mand på AaB’s Superligahold 
og vundet the double, Superligaen og 
Pokalturneringen.

I begyndelsen af foråret 2014 indgik 
eye4TALENT og Rasmus Thelander et 
samarbejde, hvor førstnævnte levere-
de analyser af modstanderhold samt  
unikke analyser af Thelanders aktion-
er i egne kampe. Det fik stor betydning 
for den unge midtstopper: “Analyserne 
har helt sikkert givet nogle relevante, 
taktiske råd, jeg kunne bruge person-
ligt i forskellige situationer i kampen, og 
på den måde har analyserne i den grad 
været brugbare.” fortæller 23-årige Ras-
mus Thelander.

Han ynder gerne at kalde sig selv en 
træningsmaskine, der ganske enkelt 
elsker at træne. Og i den sammenhæng 
er taktiske analyser nærmest uund-
værlige: “Taktik fylder mere og mere i 
kampforberedelserne, og Kent (Nielsen 
red., cheftræner AAB) laver et rigtigt 
grundigt forarbejde, men alligevel er det 
fedt at modtage de personlige analy-

SKRÆDDERSYET TIL DEN 
ENKELTE SPILLER

eye4TALENT KOMMER 
IND I BILLEDET
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Rasmus Thelander får sig en snak med analysekesperten Claus Henriksen



Sammen med eye4TALENT bestemmer 
spilleren, hvad analysen skal indeholde. 
“Op til hjemmekampen i Aalborg mod 
FCK kan jeg huske, at analysen bl.a. in-
deholdte data der understøttede, at FCK 
lavede en hel del fejlclearinger, hvilket 
gav mig inspiration til at “hænge” lidt i 
feltet, når FCK forsøgte at cleare. Man 
må sige, det gav fuld valuta, da bolden 
netop kom retur, og jeg scorede,” ber-
etter Rasmus Thelander, der scorede 
hele 3 gange mod FCK i foråret. 

Derfor er Rasmus Thelander heller ikke 
tøvende i forhold til sin vurdering af anal-
yserne: “Det har afgjort givet mig nogle 
ekstra procenter. Det kan være svært at 
sige, hvor meget det præcist har givet, 
men jeg kunne sagtens se mig selv in-
vestere i eye4TALENT’s ydelser i frem-
tiden”, vurderer Rasmus Thelander og 
uddyber: “Det giver mig en bedre følelse 
og en større tryghed mentalt, når jeg har 
forberedt mig ordentligt til kampen. Det 
er lidt ligesom at gå til eksamen”.

Efter de nykåret verdensmestre fra Tys-
kland er  hjemvendt fra Brasilien er det 
kommet frem at Tyskland har brugt et 
hemmeligt våben i deres march frem 
mod VM-trofæet 2014. I samarbejde 
med softwaregiganten, SAP har det tys-
ke fodboldforbund arbejdet målrettet 
med big data som et led i at forbedre 
og udvikle spillernes præstationer på 
banen.

Med eye4TALENT’s analyseredskaber 
er det også muligt for spillere at anal-
ysere sig selv efter en kamp ved hjælp 
af en app og videomateriale. Denne idé 
bunder i et større ideal om, at nutidens 
fodboldspillere er nødt til at tage et end-
nu større ansvar for egen læring, hvis 
de vil opnå succes. “For mig er det et 
værdifuldt læringsredskab, når jeg eft-
er kampen kan se min præstation. Især 
fordi eye4TALENT leverer et videomate-
riale, der udelukkende indeholder mine 
egne aktioner, så jeg slipper for at se 
ligegyldige sekvenser”, forklarer Rasmus 
Thelander.

Vi kender det allerede fra superstjern-
er som, Cristiano Ronaldo, der selv har 
4 forskellige mentaltrænere ansat med 
hver deres ekspertiseområde. Succes på 
fodboldbanen kommer ikke af sig selv. 
Det kræver knaldhårdt arbejde og en 
vanvidsdisciplin at opretholde en kon-
stant udvikling i ens præstationer på 
banen. Det er store stjerner helt bev-
idste om, og det er Rasmus Thelander 
også. 

LIGESOM AT LÆSE TIL 
EKSAMEN

ANSVAR FOR EGEN 
LÆRING

EN DEL AF FREMTIDEN
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En glad Rasmus Thelander da mesterskabet var en realitet i Vestsjælland

“For mig er det et værdifuldt 
læringsredskab, når jeg efter kampen kan 

gå ind og se min præstation. Især fordi 
eye4TALENT leverer et videomateriale, 
der udelukkende indeholder mine egne 

aktioner”



Den ærgerrige midtstopper er i hvert fald 
ikke i tvivl om, at de produkter og ser-
vices, som eye4TALENT leverer, vil være 
en del af fremtidens fodboldverden. “Det 
bliver kun mere og mere almindeligt med 
mentaltrænere, kostvejledere og alter-
native træningsmetoder, og derfor tror 
jeg også, at flere og flere fodboldspillere 
vil investere i den slags ydelser,” foruds-
er Rasmus Thelander. 

Selvom produktet i første omgang er 
tiltænkt fodboldspillere, kan analy-
seredskaberne også være nyttige for 
fodboldtræneren, der ønsker større tak-
tisk indsigt i både sit eget og modstan-
derens hold. “Det kan godt være svært 
for en moderne træner at nå hele vejen 
rundt i spillertruppen med specifikke 
detaljer til hver enkelt spiller. Men her 
vil han så kunne benytte sig af et analy-
seværktøj, som på den måde også bliv-
er trænerens forlængede arm,” afslutter 
Rasmus Thelander.
Thelander og eye4TALENT har i sinde at 
fortsætte samarbejdet i den kommende 
sæson.  

Oversigt over hvilke zoner AaB of FCN laver deres mål i. Kilde: eye4TALENT

33% af  FCK’s scoringer kommer efter standardsituationer - 20% efter hjørne eller indirekte frispark

Mål FOR og IMOD efter standardsituationer. Kilde: eye4TALENT

TRÆNERENS
FORLÆNGEDE ARM

EKSEMPLER PÅ ANALYSER SOM eye4TALENT HAR 
LEVERET TIL RASMUS THELANDER I FORÅET 2014
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SPILLESTILS SPECIFIKKE 
PRE-MATCH ANALYSER (SSPA):

• Skræddersyede analyser til en 
specifik position – baseret på fak-
ta i form af statistik og video.

• Analyser af enkelte kampsit-
uationer fx clearinger, afslut-
ningszoner, offensive og defen-
sive dueller osv. 

RASMUS THELANDER

Årgang: 1991

Position: Midterforsvarer

Klub: AaB (siden juli 2012)

Forlængede i 2014 sin kontrakt til 
2016

DM guldvinder, pokalvinder samt 
pokalfighter 2014

Udtaget til årets hold i 1. division i 
2011.

EYE4TALENTS PRODUKTER & 
SERVICES

• Digitaliseret og mobil scouting til 
smartphone og Pc/Mac

• Performance-analyser 

• Cloud-baseret Talent Bank til ad-
ministration af data

• Spillerunivers – en personlig da-
tabank til løbende feedback loops

Kunder: FC København, 
FC Nordsjælland, Ac Horsens, FC 
Midtjylland m.fl.

BLIV DEN NÆSTE OG VIND PERSONLIGE
ANALYSER FOR 100.000,-!

eye4TALENT tilbyder nu dig at blive den 
næste til at følge i Thelander’s fodspor.

Modtag analyser og statistikker fra 
eye4TALENT over seks måneder og oplev, 
hvordan din udvikling gør fremskridt med 
hjælp fra analyser og statistik.

Vi udvælger nye talenter ud fra følgende 
kriterier:

• Du skal være årgang 1995 eller yngre

• Du skal spille i en DBU A-licens klub, 
samt være A+-spiller.

• Du skal være klar på at komme i me-
dierne, og blive  eye4TALENT ’s nye 
stjernefrø. 

Vi ser frem til at høre fra dig senest den 
20.08.2014

Læs evt. mere om vores kriterier på 
eye4TALENT.COM

Kontakt eye4TALENT på:

mail: support@e4talent.com
Telefon: 31362579
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