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Esbjerg d. 11. januar 2019 
 
 
 
 
 

Årgangstrænerseminar – forår 2019 
 
Der inviteres hermed til årgangstrænerseminar d. 15. - 16. marts 2019 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 årgangstrænere 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 2019 vil blive afholdt inden for følgende ramme:  
 
Tema: Mentaltræning og motivation som en del af dagligdagen. Hvordan arbejder man med 

mentaltræning og hvad er motivation egentligt? 
 
Formål: Formålet med seminaret er at lave 2 lavpraktiske dage hvor vi sammen sætter fokus på 

trænernes og svømmerens motivation og mentaltræning som en del af hverdagen. 
Deltagerne skal komme hjem med forslag og konkrete redskaber til at arbejde med en række 
felter inden for det sportspsykologiske område med udgangspunkt i ACT modellen. 

 
Middel: Teori og øvelser med fokus på videnskabeligt dokumenterede sportspsykologiske modeller. 

Tilgangen til området bliver baseret på cases og praktisk orienteret. 
 
Mål: Målet er at deltagerne efterfølgende 

• kan forstå tankerne i ACT. 

• kan anvende modellen ”Hverdag og fremtid”. 

• kan arbejde med forskellige motivationstilgange og implementere dem i daglig træning. 

• har kendskab til og have prøvet: Fokuscirklerne, evaluering i et praksisperspektiv. 

• har kendskab til redskaber til relationers arbejde og kulturudvikling. 
 

Program: Fredag d. 15. marts 2019 
 15.30-16.00: Ankomst, velkomst og forventningsafstemning. 
 16:00-18:00: Myter, modeller og lidt teori 
 18.00-19.00: Aftensmad. 
 19.00-21.00: Motivation, ambition, inspiration og drømme 
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Program: Lørdag d. 16. marts 2019 
 08.00-09.00: Morgenmad. 
 09.00-09:15: Kort forventningsafstemning. 
 09.15-12.00: Mentaltræning i hverdagen: Fokus, evner og opgaver 
 12.00-13.00: Frokost. 
 13.00-14.30: Øvelser – prøv det i praksis 
 14:30-16:30: Trænerrollen og det du siger. Hvordan tager vi det med hjem? 
 16.30-17.00: Opfølgning og afslutning 
 17.00-17.30: Sandwich på efterskolen eller til at tage med på hjemrejsen. 
 
Underviser:  Kim Dietrichsen 
 
 Uddannelse/Baggrund 

• Cand. Scient Idræt, Københavns universitet. 

• Master i sports- og sportspsykologi FEPSAC. 

• Ejer af konsulentfirmaet Sportsmind.dk. 

• Underviser hos AROS kurser i teamudvikling og aktiv læring. 

• Højskoleunderviser i teamudvikling, kommunikation og personligudvikling. 

• 20 år med elitesvømning fra talentudvikling til international seniorsvømning. 

• Tidligere formand for DSTS. 

• Underviser på svømmetrænerkurser på alle niveauer. 

• Ledelseskonsulent i diverse virksomheder. 

• Læs mere om Kim Dietrichsen på www.sportsmind.dk. 
 
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. 
 
Praktisk: Medbring jeres træneroutfit, praktisk tøj til at være ude og aktive, 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 mandag d. 4. marts 2019. 

 
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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