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Jon Rudd 
Bag en af de mest bemærkelsesværdige svømmere gennem de sidste to sæsoner og bag et af Europas 

stærkeste klubmiljøer står Jon Rudd – og ham får vi fornøjelsen af at møde på årets clinic.  

 

Jon Rudd er cheftræner for Plymouth Leander Swimming og han har i sin trup af 

svømmere 4 olympiske svømmere, heriblandt Ruta Meilutyte – regerende 

olympisk- og verdensmester i 100 bryst og verdensrekordholder i 50 og 100 bryst 

– på langbane.  

Jon Rudd vil på Clinic holde flere oplæg og kommer naturligvis omkring sit arbejde 

med Ruta Meilutyte og hendes udvikling. Herudover vil han også tale om det 

mere langtidsudviklende arbejde omkring sammenhængen mellem årgangs-, junior- og seniorsvømning.  

I kan læse meget mere om Jon Rudd og hans arbejde på http://www.jonrudd.org/  

 

Rikke Møller Pedersen 
Rikke Møller Pedersen satte i 2013 den første danske 

langbanerekord i moderne tid. 200 Bryst i tiden 2.19,11 og med 

imponerende 64 armtag.  

Rikke svømmer til dagligt på det Nationale Træningscenter i 

Bellahøj og læser Leisure Management på Roskilde Universitet. 

Hvordan det lykkedes Rikke at kombinere studie og svømning, 

hvad det egentligt er, der motiverer hende til konstant at forbedre 

sig, og hvordan det går med at holde sig fra de søde sager – det er 

helt sikkert nogle af de spørgsmål, vi kommer tættere på at kunne besvare til september, når Rikke lader os 

udsætte hende for en Q&A, styret af Michael Stærke, TV2s velkendte journalist med enormt tætte bånd til 

svømningen. 

I kan læse mere om Rikke Møller Pedersen på hendes hjemmeside http://rikkemoller.com/ 
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BS Christiansen  

Sådan skaber man elite – på alle planer 

B S vil på Aquakonferencen og Aquaclinic øse af sine 40 års viden og erfaring med at udvikle elite. I 

Jægerkorpset var BS med til at udvælge, udvikle og træne de få heldige talenter, som slap gennem nåleøjet, 

fordi de havde potentialet til at kunne stå distancen i et af verdens dygtigste militære specialkorps.   

Siden 2000 har BS brugt sin viden og erfaring om menneskelig udvikling til at arbejde med elite indenfor 

erhvervslivet og i sportsverdenen. Både i forhold til at udvikle topledere og internationale sportsstjerner og 

hjælpe dem til at opnå og indfri deres målsætninger, ligesom han også arbejder målrettet med 

organisationsudvikling.  

BS er mentaltræner for flere elitesportsudøvere inden for vidt forskellige sportsgrene og har senest hjulpet 

superligaklubben FC Midtjylland med at lave et decideret sportsligt u-turn væk fra bundlinjen til en absolut 

topplacering i den danske superliga. Arbejdet har både været på leder- og spillerplan, ligesom BS har 

arbejdet intensivt med klubbens organisation. Igennem 10 år var BS mentaltræner i Riis Cycling og var med 

til at føre stjerneryttere til store sejre, både på individ og teamplan i Tour de France, Vuelta’en, Giro D’Italia 

og en række af de store forårsklassikere.  

BS ved om nogen, at risikovillighed er lig med frihed, og det at turde er en afgørende faktor for udvikling. 

Han har lært, at man kun kan flytte grænser ved først at overskride dem, og at ’platformen’ er afgørende 

for at nå de mål, man sætter sig. Ligesom han ved, at det at tage ansvar er en forudsætning for succes, 

både for individet, teamet og organisationen. 

BS har ligeledes meget på hjerte i forhold de menneskelige ressourcer og værdier, samt hvorledes man 

sikrer, at man konstant har overskuddet til at udvikle sporten, klubberne og talenterne. Han har en række 

klare budskaber til lederne, som skal udstikke kursen og stå på ’broen’, også når der er krise og stormvejr.  

Glæd dig til et tankevækkende indlæg, hvor BS med spændende anekdoter fra sit eget liv, stor entusiasme 

og glimt i øjet kommer med kvalificerede bud på, hvordan vi bibeholder motivationen og holder ’snuden i 

sporet’, i forhold til de mål vi som ledere, instruktører og udøvere sætter os i foreningerne.  

Fakta om B.S. Christiansen 

BS har 28 års operativ tjeneste i Jægerkorpset bag sig og har deltaget i missioner herhjemme og i udlandet, 

ligesom han har arbejdet og trænet med nogle af verdens bedste eliteenheder. BS har selv dyrket elitesport 

igennem en årrække. Bl.a. på det militære landshold i femkamp, det civile og militære faldskærmslandshold 

og det militære landshold i orienteringsløb. 

BS er som en af ganske få danskere uddannet Ranger på den amerikanske militære lederuddannelse, 

Ranger School, Fort Benning, Georgia i USA. 

BS er desuden forfatter til den selvbiografiske bestseller ”Et liv på kanten”. På visitkortet står også 

elektriker, dykker, pilot og fotograf. BS er gift og far til fire børn i alderen 6 til 21 år. 
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Kenneth Aggerholm 
Kenneth Aggerholm er postdoc ved Institut for Idræt og Biomekanik på 

Syddansk Universitet og afsluttede sidste år sit Ph.D.-projekt om 

talentudvikling i elitesport. Han har selv tidligere spillet fodbold på 

eliteniveau og i sin forskning har han undersøgt værdien af at se 

udvikling i elitesport som et spørgsmål om dannelse, nærmere 

bestemt elite-dannelse. 

Med udgangspunkt i dette vil Kenneth komme med bud på hvad et 

dannelsesperspektiv betyder for måden vi ser på og arbejder med 

talentfulde udøvere, bland andet indenfor svømning. Oplægget vil 

især kredse om den pædagogiske relation mellem træner og talent, og 

hvordan man som træner kan arbejde aktivt med at engagere og 

stimulere talenter på meningsfulde måder. 

 

Nick Juba 
Danmarks landstræner vil på årets Clinic berige os med masser af 

den erfaring har fra en lang karriere som toptræner i blandt andet 

Storbritannien. Nicks primære indlæg er omkring sprint træning 

for mænd. Men mon ikke han også kommer lidt ind på projekt 

"Great Danes" med mere. 

Nick Juba har været britisk juniorlandsholdstræner i 90´erne, han 

sidder med i britisk svømnings OL-evalueringsgruppe og er i 

bestyrelsen for briternes trænerforening. Nick har leveret 

klubsvømmere på højt internationalt niveau i mange år. Har 

blandt andet haft svømmere med ved OL i henholdsvis Beijing og 

London. 

Klubprogrammet i Hatfield Swim Club er blandt de mest succesfulde på både talentudvikling og 

seniorniveau gennem de seneste mange år. 

 

Mia Duedahl og Michael Hye  
Mia og Michael har som en del af deres studier i idræt ved Aalborg 

Universitet gennem de seneste to år udarbejdet to spændende 

projekter. De vil på fortælle om dem begge på årets clinic. Herunder 

kan I læse kort om de to projekter. 

Mentaltræning og miljøets påvirkning på en præstation: 

Hvad sker der, hvis et individ ikke er i stand til at opretholde det 

tilstrækkelige fokus, der er nødvendig i en konkurrencesituation og 

derfor ikke er i den optimale mentale tilstand for at kunne yde sit bedste?  
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I dette projekt var formålet at undersøge, hvilken indflydelse svømmeklubbers miljø har på udøvernes 

mentale tilstand, og hvordan præstationen blev påvirket heraf. 

 

Ernæring, søvn og væskens betydning for yngre elitesvømmeres restitution og præstation: 

Kravene til eliteatleter er store. Hvad hvis udøveren ikke indtager nok væske eller mad? Hvad hvis søvnen 

ikke er optimal? 

Formålet med undersøgelsen var at finde ud af om testpersonerne levede op til anbefalingerne for 

eliteatleter, i forhold til parametrene ernæring, søvn og væske og hertil om dette havde en indflydelse på 

restitutionen og præstationen.   

 

Michael Andersen 
Michael Andersen har været direktør i Team Danmark siden 2006, og har i denne 

egenskab nogle holdninger til dansk svømning og til hvordan trænere bliver til 

dygtige trænere.  

Michael Andersen vil i sit oplæg komme ind på de forventninger Team DK har til 

den udvikling, som sker i danske svømmeklubber, og på de udfordringer, styrker 

og svagheder som findes i forhold til at udvikle internationale svømmere i danske 

klubmiljøer – set i forhold til NTC og til udlandet.  

Før Michael Andersen blev ansat i Team Danmark har han blandt andet stået bag 

udviklingen af elitetræneruddannelsen indenfor dansk håndbold, undervist på 

Idrættens Træner Akademi og været forstander på Nordjyllands Idrætshøjskole.  

Særligt på Årgangssporet 
 

Paneldiskussion om årgangssvømning 
På dette års Aqua Clinic prøver vi et nyt koncept af, nemlig en paneldebat. Her sætter vi nogle erfarne 

cheftrænere sammen med nogle årgangstrænere og lader dem debattere om bla. fysiurgiske parametre 

ved træning af årgangssvømmere, hvordan man måler succes og hvilke udfordringer der er i træning af 

årgangssvømmere – på både kort og lang sigt.  

I panelet vil sidde følgende trænere: Michael Hinge (tidligere Talentudvikler i DSU nu cheftræner i Herning), 

Niels-Jørgen Jørgensen (cheftræner i Kvik Kastrup), Rasmus Vilsgaard (årgangstræner i Gladsaxe), 

Christoffer Jørgensen (Talentudvikler i Hovedstadens Svømmeklub) samt Talentudvikleren i Dansk 

Svømmeunion. Michael Stærke fra TV2 sporten vil styre debatten. 
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Kim Dietrichsen 
Kim har 15 års erfaring med elitesport på alle niveauer. Hans styrke er, at jeg 

han arbejdet i forskellige funktioner og job i sportens verden, som bl.a. 

konsulent, træner og leder på alle niveauer fra talent til verdenselite. Som 

supplement til hans erfaring er han kandidat i idræt fra Københavns 

Universitet og har en Master fra FEPSAC (Den europæiske idrætspsykologi 

sammenslutning) i coaching, sports og præstations psykologi. Kim vil på 

årets Aqua Clinic holde et oplæg for Talenttrænerne om hvordan man bedst 

håndterer de unge store talenter. 

 

 

Lars Bo Larsen 
Lars Bo Larsen har haft en karriere som fuldtidstræner i to klubber i Dansk Svømning i 

perioden fra 1988-2011. Sideløbende har han været ansat som underviser ved 

sektion for Idræt ved Aarhus universitet siden 2001. I dag er Lars Bo ansat som 

udviklingskonsulent i Dansk Svømmeunion og blandt andet SVØMs tovholder på 

Clinic i samarbejde med DSTS og den øvrige clinicgruppe.  

Lars Bo vil på årets Clinic have et indlæg på årgangsporet i forhold til, hvordan man 

kan gøre svømning til sin karrierevej på forskellige niveauer og blandt andet komme 

med sit bud på, hvordan man agerer som professionel ansat i en verden af styret frivillige ledere og 

folkevalgte politikere i klubberne. Ligeledes hvordan man kan planlægge sin karrierevej og hvilke 

uddannelsesmuligheder man har som ung talentfuld træner i dansk svømning i dag og hvordan han gerne 

ser uddannelsesmulighederne i fremtiden. 

 


