
COACH NETWORK MEETING



4 diskussions-områder

• Præstations-angst

• Træning vs konkurrence

• Udfordringer i sæsonen

• Individuelle- og gruppesamtaler



Præstations-angst

• ‘my swimmer is a great trainer, constantly shows good things in training
but when it comes to competition struggles to perform.’

• ‘I find I can’t get my swimmer to swim to a performance that I believe he is 
capable of, all the indicators on the taper shows a great performance but 
when it comes to the race goes slower or the same as he is entered.’

• ‘my swimmer has one bad race and the four day meet is finished for him, 
what do I do, how do I talk to him, what can he do?’

• ‘how do we manage expectations’

• ‘I find my swimmer has different perspective of how he should be
performing than I do’



SITUATION

TANKER FØLELSER

KROPSLIGE 

FORNEMMELSER

ADFÆRD

OMGIVELSER: tilskuere, trænere, 

venner, familie, kæreste, sociale 

medier



HVOR VANDRER MINE 
TANKER HEN?

HVOR ER MINE 
TANKER?

HVORFOR VANDRER 
MINE TANKER 

DERHEN?

3 simple spørgsmål 
til dig selv….



1. Registrer: 

• Hvor er dit fokus?

• Accept, åbenhed og villighed.

2. Release: 

• Åndedræt

• Giv tanken et navn

• Udvid din opmærksomhed når følelsen omklamrer

• Kontakt til nuet

3. Refokuser

• Refokuser til opgaven (det du skal gøre) og den måde du gerne vil være 
på.

• Kontakt til værdier, opgave og handling. 

3R-modellen: Vejen til fuldt fokus



Fra autopilot til værdibaseret adfærd
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1. Registrer

SITUATION TANKER OG FØLELSER HANDLINGER
KONSEKVENSER

2. Release

3.Refokuser

Alternativ tanke + kontakt til værdi Handlinger Konsekvenser på kort sigt

Konsekvenser på lang sigt

Tanker: Shit, det kommer 
ikke til at gå godt? Jeg-
er-ikke-god-nok. Hvad 
skal jeg sige til min 
træner, nu når det ikke 
går godt
(Følelse: 
ubehag, usikkerhed)

En atlet skal til VM og der 
sker uventede 
omstændigheder – noget 
som han/hun ikke er 
rigtig godt forberedt på.

Taler meget hurtigt og 
uden sammenhæng med 
træner

Er ustruktureret og agerer 
uden formål. 

Siger at ”jeg plejer at gøre 
det bedre, beklager sig…

Slipper for lidt ubehag ved 
at undskylde over  for sig 
selv. 
Men er ikke tro mod sine 
værdier om at udvikle sig 
selv og tage mod 
udfordringer

(Åndedræt) Jeg bemærker at 
tankerne om katastrofe 
kommer nu, og jeg er ikke god 
nok historien. Den ved jeg 
kigger frem når der er modgang 
og modstand. 
Jeg må gøre hvad der er muligt 
med min forberedelse, jeg er 
tro mod mine værdier om 
udfordring og udvikling

Sætter tempoet ned og 
retter fokus mod hvad der 
skal gøres. Jeg følger min 
struktur jeg har forberedt 
mig på.  

Jeg holder mig planen 

Rummer ubehaget på 
trods af situationen

Handler værdibaseret og 
får ny viden om hvordan 
han/hun kan håndtere 
svære situationer i 
fremtiden



Træning vs konkurrence

• ‘ my swimmer is a racer but his training habits are not to my
expectation for the group he trains in’

• ‘my swimmer does not want to do the sets the way I ask him’—‘my
swimmer appears to be depressed, never happy, stops a lot, appears
to have no excitement or life in him’

• ‘my swimmer gets distracted by others’



Udfordringer i sæsonen

• long season, can’t find purpose, struggle to keep things interesting, 
School stress, Family stress, Social Stress.

• ‘my swimmers lose their enthusiasm from May onward and our
performances are not better in July’ ‘my swimmer is stressed with 
school, how can I help’

• ‘my swimmer has family issues, split family, father is demanding, 
mother not interested in his swimming’ ‘my swimmer is starting to 
date and is forever not showing up on Friday night or missing 
Saturday morning’
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Hvorfor drop-out?
Prioriteter ændres med alderen

Young teenage girl (13 
years)

Older teenage girl (16 
years)

(Tinsley, 2015)



Individuelle- og gruppesamtaler

• ‘how best to be effective’ ‘how best to give feedback’



Udvikling

Konstatering/vurdering

AnerkendelseProblemfokus

Traditionel 
problemløsning

Konstruktiv 
feedback

RosKritik

Hvordan kan vi 
sikre os at du 
gør det du 
skal?

Hvorfor 
fungerer det 
ikke?

Hvad er 
grunden til at 
det ikke lykkes?

Hvilke 
handlinger 
muliggjorde 
dette?

Hvad kan du gøre  
for at udvikle 
mere af dette?

Hvad gjorde du  
for at få det til 
at gå så godt?

Dette fungerer 
rigtig godt

Du gør et godt 
stykke arbejde

Dette er godt –
det skulle du 
gøre igen

Det skulle du 
ikke have gjort

Problemet med 
dig er…

Det kommer 
ikke til at virke 
fordi…

Larsen, C. H. (2011) Talentudviklingssamtaler – udvikling af mentale færdigheder i sport

Lille læringspotentiale. 
indeholder ingen oplysninger om, hvori 
det gode bestod og inviterer heller ikke i 
sig selv til nysgerrighed omkring dette. 
Kortsigtet tilgang. 

Lille læringspotentiale .
Kritik medfører ingen lyst. Udøveren på 
herrens mark. Ingen informationer om hvilke 
handlinger udøveren skal udføre. 

Stort læringspotentiale. Udvikling 
og anerkendelse giver energi og 
retning. Tager udgangspunkt i 
udøverens ressourcer til og et 
stærkt ønske om at bidrage, og 
bringes i anvendelse. 
Langsigtet tilgang 

Læringspotentiale men med fokus 
på problemer.  
Traditionel instruktion, fejlretning

KOMMUNIKATIONSFORMER
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Instruerer

Giver feedback

Kommer med forslag

Giver gode råd

Omdefinere

Stiller spørgsmål 
der giver eftertanke

Lytter for at 
forstå

Instruktion

Udforskning

SPØRGSMÅLSHIERAKI

Larsen, C. H. (2011) Talentudviklingssamtaler – udvikling af mentale færdigheder i sport



Udforske 
sammen-

hænge

Udvikle og afprøve 
nye hypoteser

Afdække og 
afgrænse 

udøverens 
udfordring 

Afklarende 
spørgsmål

Udforskende 
spørgsmål

Udviklende 
spørgsmål

• Afklare 
formål, 
form, 
varighed

Forventnings-
afstemning

• Opstille mål 
og handlinger 
for fremtiden

Handlings-
afklarende 
spørgsmål

• Evaluering 
af 
samtalen

Afrunding og 
læring

N
IV

EA
U
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N

IV
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U
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FASE1: FORVENTNINGS-
AFSTEMNING

FASE 2: SAMTALEN FASE 3: HANDLINGER  
OG MÅL

FASE 4: OPSAMLING

Situatio-
nen

Forløbet

Samtalen

TIME OUT

TALENTUDVIKLINGSSAMTALEN

Larsen, C. H. (2011) Talentudviklingssamtaler – udvikling af mentale færdigheder i sport



Model til udvikling af ”Vi”

1. Refleksion. 
”Vi” etableres

2. Praksis. ”Vi” 
arbejder

3. Refleksion. –
læring, ”Vi” 

videreudvikles

1. Refleksion. Teamet laver aftaler om normer, regler og arbejdsprocedurer ifht. 
arbejdsopgaver – ”Vi” etableres. 

2. Praksis. Teamdeltagerne arbejder ud fra aftalerne om praksis: ”Vi” arbejder. 
3. Refleksion – Læring. Teamdeltagerne rapporterer erfaringerne og evaluerer i fællesskab, 

hvorvidt det er lykkedes at etablere funktionelle aftaler, og om deltagerne er lykkedes 
med at arbejde efter dem. Om nødvendigt justeres aftalerne, og man prøver det af igen: 
”Vi” videreudvikles. 

24-10-2017



Afslutning og 
afrunding

• Spørgsmål eller 
kommentarer?



Før		
pubertet	

Under	
pubertet	

E er		
pubertet	

Voksen		
elite	

Målsætninger	
Konstruk ve	evalueringer	

Visualisering	

Lærings-
færdigheder	

Samarbejde	
Kommunika on	

Søge	hjælp	–	og	dele	viden	

Planlægning	
Commitment,	kontrol	&	accept	
Selvbevidsthed	&	modgang	

Værdier		
Stresshåndtering	

Gameplan	&	Ru ner	
3R	modellen		

Præsta ons-
færdigheder	

Life	skills	

Sociale	
færdigheder	

Model for aldersrelateret sportspsykologisk 
træning


