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Træner siden 1978 – uddannet lærer & AU i oplevelsesøkonomi
Slutspilsfinaler i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. 5 pokalfinaler + 1 Europa cup finale
EHF Master coach siden 2003 – Underviser på trænerkurser i ind- og udland
Elitechef i Randers kommune



Focus on the NOW

Don’t spend energy on what you can’t change…

…spend your energy on what you can change…



tennisbanen



Succesfulde håndboldtrænere



Træneren er den største & vigtigste ressource i klubben

…udnyt kompetencen…



Hvad måles vi på?
Kortsigtet resultat her og nu?

At vi lægger grundlaget for næste niveau i udviklingstrappen?









• Faciliteter – 7 indendørs fodboldbaner bygget i 2000=>





Succes er at vide, at du har gjort 

alt det du kan -

for at få udnyttet dit 

potentiale maksimalt
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“- I’ve missed more than 9000 shots 
in my career… 
I’ve lost almost 300 games…

26 times I have been trusted to take 
the game shot and missed…

I’ve failed over and over again in my 
life, and that is why I succeed…”







Skab kulturen

• Se på udøveren som et helt menneske

• Dine styrker – bring dem i spil

• Dine værdier – klubbens værdier – udøverens værdier

• Gør det du siger

• Sociale rammer

• Økonomi eller sport – dine begrænsninger/motiver

• Sports rammer

• Differentieret træning

• Kvantitet og/eller kvalitet





Lidt nyttig viden fra center for ungdomsstudier 











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?




