
Årgang  Junior  Senior 

Splejs  Teenager  Mand…? 

 



Kort om Tobias 
Startede på AGF Academy Drenge, Januar 2011 

 

 

 

Lille splejset dreng 
De første to ”rigtige”  
møder med Tobias… 

 

 

 

Tidligere sportsgrene: 
Fodbold, Badminton, Sejlads, Karate, Gymnastik, spejder!!  

 



Styrker og svagheder 
Mind-set (En kæmpe Racehorse) (+) 

Dårlig taber 

Adapterer til træningen ekstrem hurtigt (+/-) 

Eksplosiv 

Naturlig Speed 

Splejset / Sygdom ( - ) 

REM-S (Relativ EnergiMangel i Sports) 

Resultatorienteret (+/-) 

Manglende fleksibilitet i overkroppen ( - ) 

 

 

 

 



Tobias 100 Bryst 
Første DÅM-L medalje – (Mads Hjorth) 

Bronze 100 bryst(DÅM gr.1 yngste årgang 2013) – 1.09,64 

  

DÅM-L 2014 – (Morten Riemenschneider) 
Guld 50 fri + 100 bryst (1.05,66) 

 

Danish Open 2015 – 1.03,28  

European Games 2015 (EJM) – 1.02,27/1.02,56/1.02,24 

 

Danish Open 2016 – 1.02,68 

EM-junior 2016 – 1.02,83/1.03,04  (44,8 ved 75m – BS tid) 
 

 



Baku – Mål og Erfaringer 
Har man det godt, svømmer man godt 

 

”Eksamen er en fest for den velforberedte elev” 
Man må godt lyve (for en teenager) 

Bergen Swim Festival – 1.04,97 i indledende. 

 

Mulige finaleplads(er) 
(del)Målet for Baku: At komme i finalen i 100 bryst, så Tobias 
kunne tage medalje i 2016…... 

 

Erfaringer – Sociale medier (dø over dumme teenagere!) 



Trænermål 
 

Vi skal IKKE være ”typisk dansk…” 

Satte det i tale overfor Tobias 

Aldrig være bange for at fejle – det gør nogle gange ondt at 
lære… 

 

Den med de længste øre – hører mest 

 

Skal være en støtte for alle ”mine” svømmere 

Jeg er der 100% for deres skyld – det skal de i det mindste føle. 

 

 

 



Forskelle – Tider ved topning (2015-2016) 

EJM-2015 
50 Bryst 28,30/28,20/28,04 (Bronze)    (-0,84) 

100 Bryst 1.02,27/1.02,39/1.02,24 (29,32)   (-1.05) 

200 Bryst  2.20,12 (31,15 – 35,42 – 35,66 - 37,89) (-2,30) 

50 Fri   23,73         (+0,08) 

EJM-2016 

50 Bryst 28,24/28,24/27,97 (4.plads )    (-0,07) 

100 Bryst 1.03,04/1.02,83 (29,32)    (+0,62) 

200 Bryst  2.22,17 (31,56 – 35,51 – 36,20 - 38,87) (+2,05) 

50 Fri   23,69         (+0,30) 

 

 

 

 



Hvad er der sket…?? 
Super godt efterår…! 

”KUN” Misset 5 pas på 18 uger – Optur! 
Taget hensyn ved begyndende sygdom 

7,8 pas/uge (~39,8km pr uge.) 
 

Foråret 
Sløj januar – 14 pas og 3 stævne dage i Luxembourg 
6,9 pas/pr uge (37,2km pr uge) 
Stress/sygdom/kørekort/skoleskift 
I perioder en bedre svømmer end sidste år… 
 
Kunne BS have gjort mere – skulle han have gjort mere?? 

 

 



Frisk start  (Fra Junior til Senior) 
 

Ny skole 

Kørekort/lektier/kæreste/døgnrytme 

 

Nye mål 

Skal være mere moden og holde det lange fokus 

Alternativ fokus  Kun for at få Tobias til at tænke på noget andet   

 

8 pas + 3 styrke pas (split-pas) 

Forsøger med 9 pas i uge 39 + 40. 

 

 

 

 

 



Ugeplan 



Forventninger 
Tobias vil gerne køre sine resultater med 200km/t frem 

1.09,64  1.05,66  1.02,24  1.00,2  …... 

Det gør ondt, når træningen og virkeligheden ikke kan følge 
med… 

 

Alle andres forventninger 

Jeg skal være ham, han kan regne med, når det sejler… 
og ”huset er væltet” 

 

Vi bliver bedre og bedre igen… 

 



Tobias skal forbedre sig 
Træningsniveau  

 

Respekt på sit hold  også i den daglige træning 

 

Voksenlivet 

Skal selv tage sine valg 

Ærlighed fremfor alt 



Tobias - Brystsvømning 
Der er tusind forskellige måder at svømme bryst på… 

 

Styrker 

Benspark 

Linje /”Drag” 

Flow 

Flad/fremadrettet 

 

 

 

 



Tobias - Brystsvømning 
Hoftens ”bevægelse” 

 

Benspark 

 

2spBR 

 

Tobias ”spec” 

 

 



Spørgsmål 
 

 

Spørgsmål??? 

 

 

Husk – Line (aka. rødemor) bliver 25 år dag!! 

 

Så skal vi alle sammen synge! 


