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Brøndby d. 5. oktober 2018 
 
 
 

Årgangstrænerseminar – efterår 2018 
 
Der inviteres hermed til årgangstrænerseminar d. 16. - 17. november 2018 på Bernstorffsminde 
Efterskole. Årgangstrænerseminarerne er halvårligt tilbagevendende arrangementer som er målrettet 
trænere som arbejder med udvikling af årgangssvømmere. 
 
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 efteråret 2018 vil blive afholdt inden for følgende ramme:  
 
Tema: I forlængelse af forårets seminar fokuseres der på videreudvikling af grundlæggende 

færdigheder hos årgangssvømmere med langsigtet udvikling for øje og med inspiration fra 
gymnastik og kunstsvømning. 

 
Formål: At få inspiration og værktøjer til prioritering af indsats ift. indlæring af svømmefærdigheder 

hos årgangssvømmere. 
 
Middel: Med udgangspunkt i den nyeste viden om aldersrelateret træning, læring af færdigheder og 

analyseredskaber får træneren; 
1) en forståelse af sammenhængen mellem grundfærdigheder og vandaktiviteter 

generelt og stilarter specifikt og 
2) færdigheder til at kunne nedbryde komplekse færdigheder til mere simple 

færdigheder, som danner grundlag for en langsigtet udvikling af årgangssvømmere.  
 
 Seminaret vil vekselvirke mellem forelæsning, workshops, individuelt- og gruppearbejde. 
 
Program: Fredag d. 16. november 2018 
 16.00-16.30:  Velkomst og præsentation 
 16.30-17.30:  Introduktion til udvikling af grundlæggende svømmefærdigheder hos 

årgangssvømmere med langsigtet udvikling for øje 
 17.30-18.30:  Gymnastik: udvikling af basale færdigheder på land 
 18.30-19.30:  Aftensmad 
 19.30-20.30:  Teknikanalyse af egne svømmere: hvilke grundfærdigheder bør udvikles? 
 
 Lørdag d. 17. november 2018 
 08.00-09.00:  Morgenmad 
 09.00-10.30:  Kunstsvømning som aktivitet for udvikling af grundfærdigheder v/Sofie Brink 
 10.30-12.00:  Kunstsvømning i svømmehallen v/Sofie Brink 
 12.00-13.00:  Frokost 
 13.15-14.45:  Undervisning af elever i kunstsvømning i svømmehallen 
 15.00-15.30:  Afrunding: teknikanalyse og kunstsvømning 
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Underviser:  Jonas Enevoldsen 
 
 Uddannelse/Baggrund 

• Uddannet Cand. Scient i idræt ved Aarhus Universitet. 

• Til daglig svømmeskolechef i Hovedstadens Svømmeklub. 

• Underviser i talentudvikling og ATK på DIF’s diplomtræneruddannelser og 
underviser på Svømningens Grunduddannelse hos Dansk Svømmeunion.  

• Tidligere talent- og elitetræner hos AGF Svømning fra 2008-2011 og talenttræner i 
Hovedstadens Svømmeklub fra 2013-2014. 

• Redaktør og forfatter på den seneste opdatering af Moderne Svømning, 2017. 

• Frivillig fagleder på breddeuddannelserne i Dansk Svømmeunion. 

• Uddannet som svømmetræner på Trænerskolen i Aalborg i 2006. 
 
 Sofie Brink (lørdag formiddag) 
 
 Uddannelse/Baggrund 

• Underviser i kunstsvømning for Dansk Svømmeunion. 

• Træner i kunstsvømning i H2Odense. 
 
 
Sted:  Bernstorffsminde Efterskole, Bernstorffsminde 4, 5600 Faaborg. 
 Spisning i skolens spisesal og overnatning på elevværelser. 
 
Deltagelse:  Seminaret er åbent for to (ansvarlige) årgangstrænere 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. 
 
Opgave:  Alle deltagere skal medbringe videoklip af to svømmere over og (så vidt muligt) under 

vand. Svømmerne skal være fra trænerens daglige træningsgruppe. Videoklippene 
skal bruges som grundlag for analyse og videreudvikling af svømmernes 
grundfærdigheder. 

 
Praktisk: Medbring videoer jf. ovenstående, badetøj, svømmebriller, træningstøj til fysisk aktivitet 

i gymnastik, computer eller tablet og pen og papir. 
 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 mandag d. 5. november 2018. 

 
Spørgsmål kan rettes til Thomas Stub på tlf.: 20 62 13 50 eller ts@svoem.dk. 
 
Vel mødt! 
 
Med sportslig hilsen 
 
Sportsafdelingen 
Dansk Svømmeunion 
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