Ny Talentchef i FC Roskilde
FC Roskilde har siden nytår arbejdet på, at finde en ny kompetent talentchef efter Søren Weber Juul
som blev hentet i Roskilde af Nike. FC Roskilde har meget at takke Søren for, han fik sat et flot aftryk
på vores udvikling og alle i FC Roskilde ønsker Søren held og lykke med hans virke hos Nike.
Fra den 1. april har vi lavet en aftale med Thomas Slosarich. Thomas er hentet ind fra DBU som
klubbens nye fuldtids talentchef. At vi har fået Thomas til FC Roskilde er et kæmpe scoop. Det viser
med al tydelighed, at vores projekt og klub er attraktiv for nogle af landets mest erfarne talentudviklere.
Thomas kommer med ambitioner og ønsker om udvikling. Jeg er sikker på, at Thomas kan være med
til, at vi når vores vision om at blive Midtsjællands bedste talentudvikler, udtaler Christian Juel Glem.

FC Roskilde er en spændende klub, der har taget store skridt i den rigtige retning både på senior- og
ungdomsplan. Jeg ser frem til at skabe så optimalt talentudviklingsmiljø som muligt, med udgangspunkt
i både spillerne, trænere og klubben, siger Thomas Slosarich.
Vi skal turde sætte høje og realistiske krav til hinanden og os selv hele tiden. Vi skal udvikle spillerne
maksimalt inden for deres respektive talent og potentiale og det skal vi gøre via tydelige og individuelt
tilpassede krav og kvalitetstræning, udtaler Thomas Slosarich.
Privat er den 50 årige Thomas bosiddende i Charlottenlund, kæreste med Line og har 2 børn Nicoline og
Laura.
Trænerkarrieren har budt på både senior og ungdomshold i forskellige klubber, de sidste 10 år har
Thomas arbejdet i DBU som talenttræner.
Thomas har løbende uddannet sig og det stopper aldrig som han siger. Thomas har UEFA P-Licens og
er samtidig DBU instruktør.

Ved spørgsmål og yderligere information kan kontaktes:
Næstformand og ungdomselitechef i FC Roskilde / Christian Juel Glem / 31682999 / cjg@fc-roskilde.dk
Talentchef / Thomas Slosarich / 20461110 / slos@fc-roskilde.dk
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