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Kristoffer Henriksen 

Talentmiljøer i verdensklasse 

Program 
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Meningen med det hele 

De tre p’er 
Participation, præstation og personlig udvikling 

Hvordan kan vi tilrettelægge træningen i sport, så 
 
ü Flest mulig bevarer motivationen længst muligt 

ü De, der ønsker det, har muligheden for at nå verdenseliten 

ü Udøverne finder deres år i sporten meningsfulde og føler, 
at de har lært noget, som de kan tage med sig i livet. 
 

Biologisk 
paradigme 

 
Potentialet i 

centrum 
 

Talent i forskellige paradigmer 
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Problemer med talentspotting og tidlig selektion 

In defining human 
potentiality, we refer to 
that which exists in 
potentiality, not actuality, 
whereas in testing 
procedures, we evaluate 
that which exists in 
actuality, not in 
potentiality.  
 
 

  Heilbrun (1966) 

Talent i forskellige paradigmer 

Psykologisk 
paradigme 

 
Atleten og 
træningen i 

centrum 
 

 
 

Biologisk 
paradigme 

 
Potentialet i 

centrum 
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Træning 

P
ræ

st
at

io
n 

Udvikling af 
generelle 
færdigheder  

Udvikling af 
specifikke 
færdigheder  

Afprøvning Specialisering - investering 

Practice makes perfect  Perfect practice makes perfect  

The 
power 
law of 

training 

Talent i forskellige paradigmer 

Psykologisk 
paradigme 

 
Atleten og 
træningen i 

centrum 
 

 
 

Økologisk 
paradigme 

Miljøet i centrum 

Biologisk 
paradigme 

 
Potentialet i 

centrum 
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Andre hold  
og klubber Skole Uddannelses 

system Forbund 

Fremtid Fortid 

Ungdomskultur Specifik 
sportskultur 

Makromiljø 

Ikke-sportsligt 
domæne 

Sportsligt  
domæne 

National 
kultur 

Genere
l 

sportsk
ultur 

Klub 
kammerater 

Eksperter Ledelse 

Senior  
eliteatleter 

Trænere 

Yngre 
atleter 

Mikromiljø 

Nutid 

Unge 
talenter 

Venner 

Forbilleder 

Familie 

Medier 

Talentudviklingsmiljø 
modellen 

Individets  
udvikling og  
præstationer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holdets 
præstation 

Artefakter 

Skueværdier 

Basale antagelser 

Organisationens 
udvikling og 

kultur 

Økonomi 
Mennesker
Materiel 

Forudsætninger Proces 
Træning 
Lejre 
Konkurrence 

Miljøets 
succes 

Miljø-succes modellen 

Langvarig succes 
med at udvikle 

eliteudøvere 
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Talentmiljøer i verdensklasse 

Wang elitesportsskole & 
Strand kajak klub i Oslo 
 
11 roere (16-19 år) 
 
Medaljer ved alle OL 
siden 1992 
 
Stadig strøm af Wang 
roere til landsholdene 

Wang-Strand Kajak, Norge 
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”Der er jo ingen i klubben, som siger, at du skal komme til 

træning klokken seks. Vi aftaler selv, at vi træner klokken 
seks. Hvis du vil være god i kajak, må du have ordentlig 
lyst selv. Det er ikke som i håndbold, hvor der er fire 
træninger om ugen, og du bare bliver sat i gang. Du er 
nødt til at tænke selv hele vejen”. 

Trænerrollen 

Wang & Strand kajak - Norge 

 
 Makromiljø Mikromiljø 

Familie Gruppe  
af talenter 

Skole 
ledelsen 

Skole  
trænere  

Skole 

Fællesskab af 
tidligere og 

nuværende eliteroere 

Klub 
trænere 

Mentorer 

Kajak 

kulturen 
Norsk kultur 

“Kajak Norge” 
Klub fællesskab 

Landsholds 
trænere 

Elite sport 
venner 

Venner 
udenfor sport 

Klubben 
Strand 

Forbund 

Olympiatoppen 
Eksperter 

Ikke-sportsligt 
domæne 

Sportsligt 
domæne 

Talentudviklingsmiljø- 
modellen 
- Tilpasset Wang  
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” De boglige lærere må tilpasse sig sporten, ikke omvendt. 
Når en atlet ansøger om fri for at deltage i en konkurrence 
eller i en træningslejr med landsholdet, så skal lærerens 
første reaktion altid være ”godt klaret”. Aldrig ”ikke nu igen”.  

Wang & Strand kajak - Norge 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Miljøets 
succes 

Sportsresultater 
Skolekarakterer 
Anerkendelse 

Ressourcer 

Selvstændighed  
& ansvar 

Sociale færdigheder 
Høj arbejdsmoral 

Individuel  
udvikling 

Systemet 

• Stor mængde 
interval baseret 
træning 
• Hyppig test og 
konkurrence 
• Basis træning 
 

Proces 

Godt padlevand  
God infrastruktur 
Læringsmiljø Åbent trænings-

fællesskab med 
nære forbilleder 
og klart hierarki 

 

 

• Sport handler 
om at vinde 
• Klar elitesport 
filosofi 
 

 

• Alsidighed er 
en styrke 
• Disciplin vinder 
over medfødt 
potentiale 

• Aldrig ændre 
et vindende 
system 
• Integreret 
miljø 

Roerne 

Målene 

Barrierer 
Økonomi 

Miljø-succes modellen 
- Tilpasset Wang 
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De lærer at anerkende at der er ingen genveje – kun hård 
træning. Ingen penge – kun ofre for sporten. Og aldrig 
nok tid – kun effektivitet og disciplin 

Tre skoler: 
850 kostskole elever der 
dyrker sport og 
performance med 
varierende succes 
 
Golf teamet 
11 golfspillere,  
Gymnasiet  
 
Få klarer overgangen til 
senior elite, lav søgning, 
frafald 

Golf Team, Danmark 
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klub 

Forbund 

Uddannelses 
system 

Golf 
kultur 

Ungdomskultur 

Familien 

Elite 
spillere 

Trænere 
Sport 

Skolens  
eksperter 

Gymnasiets 
golfspillere 

Talent- 
spillere 

Bredde- 
spillere 

Lærere  
School 

Venner 
Kostskole 

Skole  
ledelse 

Ikke-sportsligt 
domlæne 

Sportsligt 
domæne 

Makro- miljø Mikro- miljø 

Talentudviklingsmiljø- 
modellen 
- Tilpasset Oure golf  

Manglende dialog og sammenhæng i miljøet.  
 

Dialogen mellem sport og skole  
 
’ Vores skolelærer er måske klar over, hvilke linjer vi er på, men det er 

ikke noget de går særlig højt op i. De boglige lærere ved på ingen 
måde, hvornår der er turnering. Og trænerne ved lige så lidt om 
hvornår jeg har afleveringer. Det er ikke mit indtryk, at de snakker 
sammen’ (elev)  

’Jeg ved ikke hvornår de har mange lektier for og de boglige lærere ved 
nok heller ikke hvornår der er tæt pakket med turneringer. Og det er 
jo lidt en katastrofe du sætter fingeren på, for jeg har siddet med alle 
mine spillere og lavet turneringsplan for hele året. De ved præcist 
hvornår de skal spille, og jeg har ikke tænkt tanken at sige ”aflever 
den lige til din boglærer” (træner) 
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Manglende dialog og sammenhæng i miljøet.  
 

•  Dialogen med klubberne.  
 
’ Klubben er der ikke rigtig dialog med. Man skal igen bede om det. 

Det ville være rart, hvis man vidste, inden i sig selv, at alt det 
man får sagt her, det ved de også i klubben, når man kommer 
hjem til træning og sådan noget. Det ville også gøre at man 
slipper for misforståelser’ (elev)  

 
’ Det mest problematiske ved det er, at så bliver det spilleren, der 

får rollen som tovholder. Så kan spilleren ende lidt i sådan en 
trist rolle, hvor al kommunikation foregår mellem spilleren fra den 
ene træner til den anden, og spilleren sidder forvirret tilbage 
(træner) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Miljøets 
manglende 

succes 

Få elite spillere 
Lav søgning 
Frafald 

Ressourcer 
Nærhed  
Mad  
Uddannede 
trænere 

• Selvstændighed uden 
ansvarlighed 

• Elitær indstilling 
belønnes ikke 

Individuel  
udvikling 

Skueværdier 

Træning is 
fragmenteret, 
formelt og 
individualiseret 
 
Kun golf 
 

Proces 

Basale 
antagelser 

Artefakter 

Barrierer 
Økonomi 
Vinter faciliteter 

• Trænere og spillere kommer for sent 
• Ingen opvarmning 
• Løs struktur, ingen sanktioner 
• Skole, kostskole og sport adskilt 

• ’Den ansvarlige verdensborger’ 
• Skole, kostskole og sport i forening 

• Vi er en forretning 
• Skolen er kerneproduktet 
• Frihed under ansvar 
• Trænere er ikke rollemodeller 

Usammenhængende 
kultur 

Miljø-succes modellen 
- Tilpasset Oure Golf 
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En usammenhængende kultur 

’Min holdning er at jo flere sportsgrene, der involverer en bold, du har dyrket. 
desto bedre rustet står du. Problemer er bare, at det er med risiko for skader. 
Så det jeg siger til dem, er, at de skal passe på med det, så vidt mulig gøre 
det med omtanke eller faktisk helst lade være’.  (træner) 

 
’På en helt normal træningsdag, så kommer de ambitiøse til tiden, og så kommer 

de knap så ambitiøse dryssende en time to senere. Det styrer de sådan lidt 
selv’ (elev) 

’Mit job er at give dem information og viden og værktøjer. Hvis de har 
motivationen, så er jeg katalysatoren’ (træner) 

 
’Jeg har på et tidspunkt sagt til dem, at jeg forventer I kan varetage opvarmning. 

For de har alle arbejdet med opvarmningsprogram, og har alle sammen valgt 
det fra’ (træner) 

 
 

“Opskriften” 
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God dialog og sammenhæng i miljøet 
 

Skole, sport, klub, landshold, kærester og 
kammerater i forening 

Det gode talentmiljø på formel 

Træningsgrupper er gode 
MEN 

Adgang kræver indstilling 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeg vil skide på hvor gode de er. Men de skal ikke møde op 

og ikke gide, altså ikke kæmpe for blive så gode de kan.  
 

Træner i IFK Växjö 

Det gode talentmiljø på formel 
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Alle sportsgrene har deres rollemodeller… Det, der er 
unikt for vores miljø, er at jeg møder disse 
rollemodeller hver dag. Jeg prøver at slå dem i 
træning, stiller dem spørgsmål og lytter til deres råd.  

Nære 
rollemodeller 

Det gode talentmiljø på formel 

BREDDE og DYBDE 
i træningen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Det gode talentmiljø på formel 
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Fokus på  
langsigtet udvikling 

Det gode talentmiljø på formel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plads til det frie 
initiativ 

Det gode talentmiljø på formel 
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Kultur og tradition 
er vigtigere  

end økonomi og 
fancy faciliteter 

Det gode talentmiljø på formel 

Alle lande vil være de bedste. Samtidig er sejlerne 
konkurrenter til de samme pladser ved OL. Vi er den 
eneste nation der har valgt at løse det dilemma ved 
at arbejde sammen. Og det er jeg pisse stolt over.  

  

Åbenhed og 
videndeling 

Det gode talentmiljø på formel 
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”Hvis træneren ikke kommer, så tager vi da ud og 
sejler alligevel. Altså det da stensikkert ik'. Hvis vi 
ikke kunne sejle selv uden en træner, så ville vi 
aldrig udvikle os på nogen måde vel”.  

Fokus på menneskelige egenskaber 

Det gode talentmiljø på formel 

•  Personer indoptager ”kultur” 

•  Stiller nye krav til ”sportspsykologi” 

Refleksionsopgaver Fra miljø – og ind i spilleren 
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Psykologiske karakteristika, der understøtter 
udvikling med excellence 

•  Commitment 
•  Professionalisme 
•  Procesorientering 
•  Håndtere modgang 
•  Life skills 
•  Sociale færdigheder 

•  Og meget mere 

Refleksionsopgaver 
Psykologiske færdigheder i talentudvikling 

Psykologiske karakteristika, der understøtter 
udvikling med excellence 

Konkret adfærd System Træner adfærd  

Træner ekstra ved siden 
af formel træning  

Plads til ekstra træning 
 

Offentlig anerkendelse af 
ekstra indsats 

Målsætningssamtaler  fx 
hver 14 dag 

Spørge ind til træning 

Fremhæve atleter, der 
træner ved siden af 

Møder op forberedt og 
klar til træning  

Klar plan og mål for 
træning 

Altid selv i god tid 

Kommunikere mål og 
plan tydeligt 

Fremhæve betydningen 
af at … 

Commitment som eksempel 

Refleksionsopgaver 
Psykologiske færdigheder i talentudvikling 
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Refleksionsopgaver 

•  Arbejdsgruppe 1: Hvordan tænker vi talent ”hos 
os” og hvad betyder det for vores praksis? 

•  Arbejdsgruppe 2: Er vores miljø en 
sammenhængende helhed? 

•  Arbejdsgruppe 3: Er vores kultur stærk og 
sammenhængende? 

•  Arbejdsgruppe 4: Hvordan skaber vi mental 
udvikling ud i klubberne? 

 

Refleksionsopgaver 

Refleksionsopgaver 

Opgave 1: Hvordan tænker vi talent ”hos os” og hvad 
betyder det for vores praksis? 

•  Hvilke(t) talentparadigme(r) er læner vi os i særligt grad 
op ad? 

•  Det biologiske, psykologiske eller økologiske? 
•  Hvad betyder det for vores praksis? 
•  Hvad ville være anderledes, hvis vi ændrede opfattelse 

af hvad talent er for en størrelse? 

Refleksionsopgaver 
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Refleksionsopgaver 

Opgave 2: Er vores miljø en sammenhængende helhed? 

•  Hvad er de stærkeste relationer rundt om udøverne i 
vores miljø? 

•  Hvad er de svageste relationer rundt om udøverne i vores 
miljø? 

•  Hvilke er de vigtigste og hvad kan vi gøre for at styrke 
dem? 

Refleksionsopgaver 

Refleksionsopgaver 

Opgave 3: Er vores kultur stærk og sammenhængende 

•  Identificer mindst et eksempel hvor skueværdier ikke 
hænger sammen med vores praksis 

•  Identificer mindst et eksempel hvor skueværdier virkelig 
hænger sammen med vores praksis? 

•  Hvad er vores mest centrale værdier og hvordan får vi 
dem til at styre praksis 

Refleksionsopgaver 
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Refleksionsopgaver 

Opgave 4: Hvordan skaber vi mental udvikling i træning? 
 
1.  Nævn 3 – 5 “psykosociale færdigheder” der er vigtige for 

at udvikle sig som bordtennis spiller. 
2.  Vælg én egenskab ud 

3.  Oversæt den ene egenskab til 4-6 handlinger. Hvordan ser 
denne egenskab helt konkret ud i vores sport? 

4.  Hvad kræver det af vores “system” at skabe rum og bakke 
op om denne handling? 

5.  Hvilke konkrete handlinger fra trænerens side vil støtte op 
om den adfærd? 

 
 

Refleksionsopgaver 

Anbefalinger til klub og skole 

• Tage ansvar for det, der ligger ud over træning (at 
skabe dialogen mellem sport og skole, med familien)  

• Turde at ville talentudviklingen 

• Belønne den rette indstilling 
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Anbefalinger til forældre 

• Giv plads - men interesser jer 

• Fokus på udvikling fremfor resultater 
 
• Yd KUN den støtte, der er nødvendig 

Anbefalinger til talenterne 

• Det er OK at dyrke flere sportsgrene – også for sjov 
• Del ud af din viden. Jo bedre dine træningspartnere er, 
desto bedre bliver du 
• Tænk langsigtet 
• Søg de rigtige fællesskaber – stå ved din drøm 

Det er DIT ansvar at blive god 
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Thank You TAK 

•  Læs mere her 


