
Analyse af Calgary Swimming



Video

• https://vimeo.com/325421897/145a3673e9

https://vimeo.com/325421897/145a3673e9


Makromiljø

Ikke sportsligt

domæne
Sportsligt 
domæne

Mikromiljø

DINOS ATLETES 
Int / Varity 
Age group 11-18
T-rex 9-11
Development 9 

Trænere 
fuld tid

Trænere 
deltid

Uddannelsessystem 

Synlighed i 
Calgary

Mike

CarlLedelsen

Universitetet

Eksperter

Team ledere

Forældre

Mobbekursus

Skoler
- Public High Schools
- Sports Schools
- Self Contained School 

Swim Canada
Støtte til atleter
kravtider

500 svømmere
36 trænere
6 fuldtidstrænere
Samme cheftræner de sidste 
30 år, Mike Blondal
OL atleter siden 1980



Proces
Miljøets 
succesForudsætninger

Individuel 
udvikling

Forholdsvis god økonomi
Begrænset materiel 
Samarbejde med 
universitetet
Konstant forandring / 
omstillingsparathed 
Seks fuldtidstrænere
Stor frivillighed
Tilbud til alle 

Træning
Lejre i udlandet
Teambuilding / sociale møder 
Konkurrencer i Canada og i 
udlandet

Disciplin / Hard work
Samarbejde / Vidensdeling
Fejl er lig med læring
Life skills / proces 

Ca. 8 år

13-15 år

Life skills

Svømning

Artefakter
- Wall of fame
- Banners
- Trænergang, mission, vision
- Kvalificerede svømmere op på væg
- Forbilleder

Skueværdier
- Mobbefrit miljø (kursus)
- Samarbejde
- Familie ånd
- Accept af alle

Basale antagelser
- Vi kan altid blive bedre
- Fokus på proces og udvikling

International high performance 
Stor anerkendelse
Stor gruppe



üStøttende træningsgrupper: stærkt internt fællesskab, klubben skaber 
familieånd.

üÅbenhed og vidensdeling: hyppige trænermøder, stort ønske om 
videndesling imellem trænere, udøvere, eksperter og andre klubber. 

üUdvikling af personlige egenskaber og færdigheder: holistiske tilgang, 
life skills. 

üPlads til det frie initiativ: ejerskab, tilpasning til den enkelte udøver. 
üIntegrerede indsatser: holistisk tilgang, trænere tilpasser sig udøverne 

og deres skolegang.

Styrker i Calgary Swimming



üNære Rollemodeller: de er kun én klub fra april-august, meget 
svingende om der er aspirantordninger, kun to socialarrangementer på 
tværs af holdene på års basis.

üSportsmål støttes af det omgivende miljø: ingen fællesholdning i 
skolerne, ikke noget formelt arbejde trænere-skole, som f.eks. Team 
Danmark skoler i Danmark. 

üStærk og sammenhængende gruppekultur: klubben har ikke et deres 
egne missioner, visioner og værdier nedskrevet. Uklarhed i trænerteamet 
om klubbens værdier. Værdierne er basale antagelser grundet Mikes 
mangeårig tilstedeværelse. 

Stærke, dog med udviklingspotentiale i Calgary 
Swimming



üTræning der skaber bred basis: uoverensstemmelse mellem teknik og 
træningsmængde pga. kravtidspres fra Swim Canada. 

üLangsigtet udvikling: de er presset af Swim Canadas krav og laver 
dermed tidlig specialisering meget tidlig. 

Svagheder i Calgary Swimming





Støttende træningsgrupper & 
Nære rollemodeller

• VS team challenge

• 2 ugentlige overlaps træninger i vores 
træningssetup



Åbenhed & 
vidensdeling
• VS trænere

• Målsætning om en stor 
konkurrenceklub 



Udvikling af personlige egenskaber og færdigheder
Plads til det frie initiativ
Integrerede indsatser



Sportsmål støttes af det 
omgivende miljø

Optimering på samarbejde mellem Viborg Svømmeklub, Hald
Ege & Viborg Elite



Stærkt og 
sammenhængende 
gruppekultur
• Skabe flere artefakter

• Dynamisk tavle
• Værdi billeder 



Træning der skaber bred 
basis
Langsigtet udvikling

• Skåret ned på træning

• Ændret fra alders bestemt træning til 
motiveret bestemt træning



Spørgsmål


