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Spillernes forventninger til træneren
• Engageret

• Faglig dygtig

• Velforberedt

• Indtager banen

• Formår at veksle mellem at tale til og med spillerne

• Overholder aftaler

• Stiller relevante krav - udfordrer

• Har autoritet

• Giver ansvar

• Kan tale om andet end tennis



Hvilke forventninger har du til spillerne?

Hvilke forventninger har du til bestyrelsen?

Hvilke forventninger har du til forældrene?





Lidt nyttig viden fra center for ungdomsstudier 





Fokuspunkter RTE

• Transitionsprocesser   Talent => Senior elite

• Udvikling af elitemiljøer   RHH, atletik, BMX

• Individuel støtte Toptalenter - ekspertbistand

• Eliteudøvernetværk Læring på tværs – mindre miljøer/idrætter

• Træneruddannelse Trænerlærlinge – Trænermentor 

• Facilitetsudvikling Langvang

• Team Danmark-aftalen Genforhandling

• Parasport Svømning, atletik, racerunning

• Elitesportsskolen Placering, Team & koncept





”- Talent is never enough.
With few exceptions, the 
best players are the 
hardest workers…”

Magic Johnson









-Verdensmester er noget du har været og kan blive 
– det er ikke noget du er… Bjørn Dæhlie



Hvilket talentsyn tror du mest på?
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Præstations psykologi



Pas på talenterne…

En Belgisk undersøgelse, som involverede 167 atletikudøvere i alderen 14-18 år, som 
havde vundet medaljer på nationalt niveau, viste, at…

• 17 % klarede den til senior landsholdet

• 31 % stagnerede i deres udvikling

• 28 % præsterede ujævnt med op og nedture 

• 24 % droppede ud af atletik 
(Van den Auweele, De Martelaer, Rzewnicki, De Knop, & Wylleman, 2004). 





49’erne

• 3 landsholdsbesætninger og 4 
talentbesætninger

• Dagligt højt træningsniveau



Træningsmiljø

• Fælles værdier

• Fælles “spilleregler”     

• Fælles mål    

• Godt socialt samspil     

• Udnytte hinandens styrker     

• Åbenhed - god kommunikation     

• God og langsigtet planlægning     

• Modig, innovativ, bryde grænser, kreativitet 



ATK 2.0



Kommunikation - dialog

forældre

skolen





Inspirerer og lær hinanden…   



Anbefalinger til unge atleters trænere



Så er det jer - diskuter
• Hvor tror du de har et godt ”træningsmiljø”?

• Hvad er et godt træningsmiljø for dig?

• Hvordan skabes et sådant træningsmiljø? 

• Hvilken rolle vil du spille i  udviklingen af træningsmiljøet?



Tak for opmærksomheden – og at du 
gav os det kostbareste du har…

DIN TID


