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Esbjerg d. 21. september 2016 
 
 
 
 

Årgangstrænerseminar – forår 2017 
 
Der inviteres hermed til årgangstrænerseminar d. 10. - 11. marts 2017 på Bernstorffsminde Efterskole. 
Årgangstrænerseminarerne er et halvårligt tilbagevendende arrangement som blev startet i foråret 2016 
med det første seminar. 
 
Formålet med seminarerne er at skabe netværk blandt danske årgangstræner via vidensdeling og øge det 
faglige niveau omkring træningen af årgangssvømmere via input fra eksperter på forskellige områder. 
Seminarerne vil blive gennemført på dansk. 
 
Form, indhold, og varighed vil variere fra seminar til seminar.  
 
 
Årgangstrænerseminaret i foråret 2017 vil blive afholdt inden for følgende ramme:  
 
Tema: Integrering af Mastery og mentale færdigheder som fundament for at skabe et klubmiljø 

med mestringsklima. 
 
Formål: Forståelse af begrebet Mastery og herigennem danne et optimalt grundlag for integreringen 

af de 8 mentale færdigheder i praksis. 
 
Middel: Teoretisk undervisning af Mastery begrebet via akademisk gennemgang af en 

motivationsteori. Teoretisk gennemgang af mentale færdigheder og illustration af, hvordan 
de kan integreres i en klubstruktur. Individuel og gruppearbejde om integrering af dette i 
egen træning samt klub. Gruppeopgave i form af praktiske øvelser i vandet. 

 
Program: Fredag d. 10 marts 
 16.30-17.00: Ankomst og velkomst 
 17.00-18.00: Introduktion til Mastery 
 18.00-19.00: Aftensmad 
 19.00-20.00: Gennemgang af de 8 mentale færdigheder 
 
 Lørdag d. 11 marts 
 08.00-09.00: Morgenmad 
 09.00-10.00: Integrering af Mastery i en klubstruktur 
 10.00-12.00: Individuel, samt gruppeopgave 
 12.00-13.00: Frokost 
 13.15-15.15: Praksis i vandet (gruppeopgave) 
 15.30-17.00: Individuel, samt gruppeopgave 
 17.00-18.00: Opsummering og spørgsmål 
 18.00-19.00: Sandwich på efterskolen eller til at tage med på hjemrejsen 
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Underviser:  Mia Duedahl 
 
 Uddannelse 

 Cand. Scient. idræt, Aalborg universitet med fokus på sportspsykologi 
 Diplomtræner i svømning 
 

 Praktisk erfaring 
 Svømmetræner: 12 års erfaring med integrering af mentaltræning i praksis 
 Talentudvikler i Viborg svømmeklub: Hovedansvarlig for integrering af        

mentaltræning i vores klubstruktur 
 Deltagelse ved European Network of Young Specialist in Sport Psychology, Leipzig, 

2014. Mit projekt, Mental training and environmental impact on performance, 
opnåede en 2. plads 

 Eget firma: www.masterymind.dk 
 
Opgave:  Følgende opgave skal være løst inden årgangstrænerseminaret. 
 

Nedskriv overvejelser til hvert af de 3 nedenstående punkter med baggrund i dit hold 
og én af dine svømmere: 

1. Hvad er din målsætning med dit hold inden sommerferien? 
2. Udpeg en af dine dygtigste svømmere og vi antager at svømmeren er i en finale 

til DM Årgang. Hvad er jeres målsætning for finaleløbet? 
3. Udpeg en svømmer og vi antager i har målsætningssamtale. Hvad kan være et 

eksempel på en langsigtet målsætning for sæsonen med denne svømmer? 
 
Sted:  Bernstorffsminde Efterskole, Bernstorffsminde 4, 5600 Faaborg. 
 Spisning i skolens spisesal og overnatning på elevværelser. 
 
Deltagelse:  Seminaret er åbent for én (den ansvarlige) årgangstræner pr. klub.  

Slides fra seminaret udsendes så de kan anvendes til videreformidling til øvrige 
trænere i klubberne. 

 Kursusprisen er kr. 750,- pr. person inkl. mad, overnatning og undervisning. 
 
Praktisk: Medbring jeres træner outfit, stopure, badetøj, blok og computer. 
 Medbring selv dyne, pude og sengelinned til brug i forbindelse med overnatning. 
 
Tilmelding:  Tilmelding med angivelse af navn, klub, funktion, e-mail og telefon til talentansvarlig 

Thomas Stub på e-mail: ts@svoem.dk senest søndag d. 19. februar 2017. 
 
Spørgsmål kan rettes til Thomas Stub på tlf.: 20 62 13 50 eller ts@svoem.dk. 
 
Vel mødt! 
 
Med sportslig hilsen 
 
Sportsafdelingen 
Dansk Svømmeunion 


