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Indledning

Træneren som kulturbærer dækker over, at træneren har en stor

Det er fedt at være træner! Det er en god følelse at være med til

indflydelse på den kultur og de værdier, der præger klubbens

at motivere og skabe glæde hos børn og unge, og det er enormt

træningsmiljø. Den gode træner er et forbillede for børn og unge,

givende at observere dem i deres udviklings- og læringsproces.

og trænerens opførsel, tilgang til træningen og de signaler træneren

Men det er også krævende. Træneropgaven er stor og de forskellige

sender, vil påvirke træningsmiljøet. En af trænerens centrale roller

dele stiller krav til at træneren er kompetent på flere områder. Det

er derfor at ”styre” miljøets kultur og værdier i en hensigtsmæssig

er ikke nok at vide noget om o-teknik, den gode træner skal f.eks.

retning, i kraft af sin egen ageren som træner og forbillede.

også kunne kommunikere med løbere og forældre og planlægge
træningen.

Der er stor forskel på, hvordan man er en god træner for et minihold
og for et juniorhold. Hvor afsnittene ”Træneren som læringsleder”

Træneren er helt afgørende for løbernes udvikling og trivsel. Træ-

og ”Træneren som kulturbærer i det gode træningsmiljø” beskri-

neren har et ansvar for at indholdet i træningen er passende og

ver nogle mere generelle træk og anbefalinger til den måde, man

har det rette niveau, men også for at skabe et godt og motiverende

kan være træner på, går vi i det sidste afsnit ”Trænerfunktioner og

træningsmiljø, hvor løberne trives og kan udvikle sig.

trænerens handleformer” mere i detaljer med det at være klubtræner
for forskellige aldersgrupper. Vi mener, at en veldefineret fordeling af

Træneren indtager forskellige roller i forskellige situationer. Træneren

trænerfunktioner i børne- og ungdomstræningen i klubben vil gøre

skal f.eks. være leder, instruktør, samtalepartner, rollemodel og ”den

det lettere og mere overskueligt at være træner, da ansvarsopgaver-

nære voksen”. Alle disse roller samler sig i begrebet ”Træneren”. I

ne defineres og fordeles ud mellem flere trænere. I kapitlet er der et

kapitlet her kommer vi omkring mange af disse roller, men med det

primært fokus på gode børne- og ungdomsmiljøer i klubregi, men de

overordnede udgangspunkt, at trænerens to vigtigste og omfavnen-

forskellige trænerfunktioner og trænerkompetencer, der er beskrevet

de roller er læringsleder og kulturbærer.

herunder, kan nemt overføres til trænerfunktioner i andre sammenhænge, som f.eks. kredsungdomskurser og TCer.

Træneren som læringsleder dækker over, at træneren skal facilitere
og lede løbernes læringsproces inden for sporten. Læring er en

I sammenhæng med dette kapitel anbefaler vi, at du også læser

proces hos løberne. Den proces skal igangsættes og til en vis del

kapitel 5, ”Sportspsykologisk udvikling og træning”, da en del af de

styres af træneren. Trænerens opgave er, med andre ord, at skabe

mentale færdigheder, som løberne skal tilegne sig, er færdigheder,

gode rammer for løbernes læring og udvikling gennem veltilrettelagt

der gør dem bedre til at lære. Kapitlet anviser, hvordan man arbejder

træningsindhold, gode instruktioner og individuel vejledning.

med udvikling af løbernes mentale færdigheder. Det er en lang og
spændende udviklingsproces at blive en dygtig træner. En proces,
der lige som løbernes udvikling, aldrig stopper. Med dette kapitel
håber vi, at du får ny inspiration og værktøjer til at blive en endnu
bedre træner.
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Trænerens kompetencer
Trænerens kompetencer kan inddeles i fem områder: Faglige,

Derudover vil vi her fremhæve fem personlige og relationelle færdigheder, som vi mener enhver træner skal arbejde med at udvikle:

organisatoriske, formidlingsmæssige, relationelle og personlige. Hvor
dygtig træneren skal være inden for hvert af de fem områder, afhæn-

•	Være imødekommende og inkluderende over for alle omkring

ger af, hvem målgruppen for træningen er. De faglige kompetencer

børne- og ungdomstræningen (løbere, forældre, trænere) og

er trænerens viden og kundskab omkring fysisk og motorisk, o-tek-

specielt nye løbere og deres forældre, så alle føler sig velkomne.

nisk, og sportspsykologisk træning. De organisatoriske kompetencer
er evnen til at planlægge og strukturere træningen – både på kort og

•	Være positivt engageret i alle dele af børne- og ungdomstræ-

lang sigt – og til at skabe gode rammer omkring træningen. Disse to

ningen og aktivt vise engagementet, da det vil smitte af på resten

kompetenceområder behandles dybdegående i bogens andre kapit-

af træningsmiljøet og inspirere og motivere andre.

ler, hvorimod de tre resterende bringes i spil i dette kapitel i forhold til
træneren som hhv. kulturbærer og læringsleder.

•	Turde stille krav til fuld og fokuseret indsats fra løberne i træningen, og om at forældrene bakker op om træningsmiljøets værdier.

•	
De formidlingsmæssige kompetencer er trænerens evne til
at formidle træningens indhold via en god instruktion, til at give
feedback og evaluere løbernes indsats og træning.
•	
De relationelle kompetencer er relationen til løberne. Det er

•	Turde give af sig selv og være åben omkring egne styrker og
svagheder som træner, orienteringsløber og helt menneske.
•	Være det gode forbillede, både i ord og handling i forhold til

evnen til at være åben, observerende og lyttende til stede i nuet.

træningsmiljøets værdier, og den som altid går forrest og viser

Den kompetente træner interesserer sig for løberne som hele

vejen, især når tingene ikke helt går som de skal.

mennesker, møder dem i øjenhøjde og er nærværende.
•	
De personlige kompetencer er trænerens tro på egne værdier
og styrker, og evne til at til at anvende personlige følelser, fornemmelser og reaktioner i træningen.
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Trænerens motivation

ønske gode resultater for sine løbere, især hvis løberne også selv

Som beskrevet i kapitel 2, ”Børn og unges motivation for orientering”

har resultatmæssige ambitioner. Men som træner er man der ikke på

motiveres børn og unge af forskellige ting, når de dyrker orientering.

egne vegne, og man bliver ikke målt og vejet på løbernes resultater.

Det samme gælder trænere. Nogle trænere er optaget af at give

Man er der for løberne og bliver målt og vejet på, om man formår at

løberne nogle gode og trygge oplevelser i naturen, mens andre

skabe et træningsmiljø, hvor løberne trives, og har mulighed for – og

drømmer om at udvikle fremtidens verdensmestre. Det er vigtigt, at

lyst til – at udvikle sig sportsligt, socialt og/eller som træner og leder.

der er en vis overensstemmelse mellem trænerens motivation og

Så når løberne ikke leverer de resultater, som de har sat sig for, er

træningsmiljøets kultur og målsætninger. Samtidig skal træneren

det trænerens opgave at kigge på det fra et udviklingsperspektiv.

have en forståelse for, at andre i trænerteamet kan være motiveret

Som træner må man ikke involvere egne følelser, men man skal

af andre ting. I trænerteamet kan man f.eks. bruge den motivations-

hjælpe løberne med at finde ud af, hvad der kan tages med videre

model, der er præsenteret i kapitel 2, til at åbne en snak om, hvorfor

fra en ”skuffende” præstation og et dårligt resultat. ”Hvad kan der

man egentlig er træner, og hvordan det kommer til udtryk, i den

læres af det?” ”Hvad kan forbedres?” ”Hvad kan vi (træner og løbere

måde man er træner på. Med en fælles forståelse og målsætning

sammen) gøre for at udvikle os mod nye mål?”

for trænergerningen kan man undgå konflikter, der ellers kan opstå,
når engagerede trænere føler, at deres kollegaer trækker i en anden
retning end de selv vil. Samtidig kan det være en hjælp til at definere
og uddele arbejdsopgaver i trænerteamet.
Udover at man som trænerteam er enige om målene for træningen,
er det selvfølgelig også vigtigt, at man er opmærksom på løbergrup-

Træneren er både læringsleder
for løberne og kulturbærer i
træningsmiljøet.

pen. Fokus skal lægges forskelligt, alt efter hvilket udviklingsniveau
der trænes, men løbernes motivation vil også have indflydelse på,
hvordan indholdet og rammerne omkring træningen skal være. I den
forbindelse vil vi her understrege en vigtig ting. Man bliver hurtigt
meget engageret i sit arbejde som træner, fordi det er så givende
et arbejde. Men engagementet kan i nogle tilfælde føre til, at man
som træner bliver ambitiøs på løbernes vegne og gerne vil se, at
det lykkes løberne at lave gode resultater. Det er meget naturligt at

294 | Dansk Orienterings-Forbund

I disse to roller skal træneren
især besidde gode formidlingskompetencer, relationelle kompetencer og personlige kompetencer.

Trænerrollen og træningsmiljøet | 295

Træneren som læringsleder

kende konkurrenceorienterede løbere ofte skal motiveres udefra, til

Vi definerer læring som koblingen af eksisterende færdigheder med

at lære noget nyt. Træneren skal derfor være ekstra opmærksom

nye færdigheder. Læring er en proces, som sker hos løberne, og

på at få motiveret de konkurrenceorienterede løbere, når de skal

træneren har en vigtig rolle i at hjælpe dem i denne proces. Men

lære nye færdigheder. Over for dem er det vigtigt at få formidlet et

træneren må aldrig overtage løbernes proces. Trænerens rolle som

klart ”hvorfor”. Hvorfor skal denne færdighed trænes? Hvad bliver

læringsleder består derfor i at skabe gode rammer for løbernes

løberne bedre til? Er det en færdighed, der giver umiddelbart effekt,

læringsproces. Det skal ske gennem træning, der er planlagt og

eller vil effekten først vise sig senere i udviklingen? Når der læres

designet på en hensigtsmæssig måde og ved hensigtsmæssig brug

nye færdigheder, der først giver effekt senere i udviklingen, er det

af læringsredskaber, såsom instruktion, feedback og evaluering. I de

ekstra vigtigt, at løberne har tillid til træneren, og at træneren gør det

følgende afsnit vil vi beskrive nogle centrale læringsteorier og begre-

klart, at effekten ikke nødvendigvis kommer til at give udbytte på kort

ber, samt nogle læringsredskaber, til brug ved afvikling af træning.

sigt. Ellers kan man havne i en situation, hvor løberne ikke tager den
planlagte træning seriøst, fordi de ikke mener, at træneren er dygtig

Forudsætninger for læring
– tryghed, motivation og glæde

nok, til at lære dem noget.
Når løberne er trygge og motiverede for at lære, er der et godt grund-

For at løberne kan lære effektivt, skal de først og fremmest føle sig

lag for, at de også vil føle glæde ved at lære noget nyt, og føle sig

trygge. Både i forhold til træneren og miljøet generelt. Et trænings-

kompetente. Træneren skal også selv udstråle glæde – det smitter –,

miljø med tydelige rammer og en stærk kultur vil styrke løbernes

og træneren skal rose løberne, når de udvikler sig. Trænerens aner-

tryghed, da det er nemt for dem at navigere i, hvad der er socialt

kendelse og løbernes egne oplevelser af kompetence vil gøre dem

acceptabelt, hvad der forventes af dem, og hvad de kan forvente af

glade, og denne glædesfølelse vil gøre dem endnu mere motiverede

træneren. Tydelige rammer omkring træningen, såsom faste rutiner

for at komme igen til næste træning og lære mere.

for opstart og afslutning og klare signaler (f.eks. en fløjte) skaber
også tryghed, da der sjældnere vil opstå tvivl om, hvad der skal
ske nu. Relationen mellem træner og løber har også indflydelse på

Indlæring og hukommelsessystemer

løbernes tryghed. Den gode træner møder løberne i øjenhøjde og

Som beskrevet i kapitel 3-5, er hvert af de sportslige udviklingsom-

får dem til at føle sig velkomne og set (de relationelle kompetencer).

råder opdelt i en række af færdigheder. Hvis løberne behersker alle

Den gode træner kan også fornemme, hvis en løber er utryg, eller

færdigheder og er i stand til at anvende dem i træning og konkur-

der er en ubalance i løbergruppen, og reagerer på situationen med

rence, vil de kunne træne og præstere på et meget højt sportsligt

det samme. Træneren skal have situationsfornemmelse og kunne

niveau. Målsætningen med løbernes udvikling, og specielt den

tilpasse træningen eller rammerne, så utrygheden bliver imødegået

sportslige udvikling, er derfor at de lærer så mange færdigheder som

(de personlige kompetencer).

muligt.

Når træneren formår at handle situationsbestemt og imødekommen-

Adaptation

de over for løbernes behov, vil løbernes tillid til træneren også stige.

Grafen i figur 7.1 illustrerer et typisk indlæringsforløb for en ny færdig-

Træneren har nu et godt udgangspunkt for at motivere løberne til at

hed, hvor løbernes niveau inden for den givne færdighed stiger i for-

yde en god indsats. Og løberne skal være motiverede for at kunne

bindelse med træning – en såkaldt adaptation. Adaptationen vil typisk

lære noget nyt, og for at læringen foregår optimalt. I kapitel 2 er det

være en progression med to faser: en hurtig progressionsfase og

beskrevet, hvilke faktorer der påvirker børn og unges motivation for

en langsom progressionsfase, som vist med hhv. rød (hurtig) og blå

at deltage i orienteringstræning. Der er målorienteringsteorien bl.a.

(langsom) i figur 7.2. Det kommer til udtryk ved, at løberne ved opstart

præsenteret med angivelse af to forskellige måder, som løberne kan

af træning i en ny færdighed, ofte vil opleve en relativ stor fremgang

være motiveret på: opgaveorienteret og konkurrenceorienteret. I et

fra deres udgangsniveau. Som grafen illustrerer, vil hastigheden på

læringsperspektiv har de udelukkende opgaveorienterede løbere en

denne fremgang dog efterhånden aftage, og det vil være sværere og

stærk indre motivation for at lære noget nyt, hvorimod de udeluk-

tage længere tid at udvikle færdighedsniveauet yderligere.
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Færdighedsniveau

Færdighedsniveau

Tid
Figur 7.1. Graf for adaptation

Tid
Figur 7.2. Graf for adaptation med påtegning af hurtig (rød) og langsom
(blå) progressionsfase.

Den hurtige progressionsfase benævnes ofte som den kognitive

er et hukommelsessystem, kaldet den motoriske hukommelse. Den

fase, mens den langsomme progressionsfase benævnes som kon-

motoriske hukommelse er bygget op af mange såkaldte bevægel-

solideringsfasen. Den kognitive fase har stor gavn af det, man kalder

sesskitser. Udførsel af selv simple bevægelsesfærdigheder består

deklarativ, eller bevidst, viden. Deklarativ viden er hukommelse, der

af en lang række af nervesignaler fra hjernen, som foregår så hurtigt,

kan konkretiseres med ting eller forklares med ord, heraf benævnel-

at man ikke kan regulere det bevidst. Konsolideringsfasen er i det

sen den kognitive fase. Den deklarative hukommelsesevne har stor

tilfælde helt afgørende for at lære disse færdigheder. Her er det er et

effekt under indlæring af en ny færdighed, som graferne illustrerer

spørgsmål om, at løberne gentager bevægelsen tilstrækkeligt man-

med den hurtige fase. Det kan f.eks. være i form af nøgleord fra en

ge gange over tid, for at den bliver lagret i den motoriske hukommel-

instruktion, der gør det nemt for løberne at huske, hvad der blev

se. Læs mere i kapitel 3, ”Fysisk og motorisk udvikling og træning”.

sagt i instruktionen. Alle typer færdigheder, både fysiske, motoriske, o-tekniske og sportspsykologiske, er meget påvirkelige i den

Den kognitive fase af adaptationen er som sagt meget påvirkelig

kognitive fase.

af den information, der gives. Jo hurtigere løberne flyttes fra den
kognitive fase til konsolideringsfasen, jo større er sandsynligheden

Konsolideringsfasen er afhængig af non-deklarativ, eller ubevidst,

for optimal fastholdelse af deres motivation for færdighedsindlæ-

viden. Non-deklarativ hukommelse er viden, som løberne ikke kan

ringen. Det betyder, at den instruktion, som gives til løberne, skal

udtrykke sprogligt, men som kun kan observeres. Man skal f.eks.

være tydelig og let forståelig, gerne med forevisning af den korrekte

ikke tænke over, hvordan og hvornår man går – man ”går bare”. Kon-

udførsel. Afhængigt af løbernes alder og læringssituationen kan man

solideringsfasen er på den måde en automatisering af den tillærte

yderligere stimulere dem vha. feedback undervejs i træningen. Læs

færdighed. Når konsolideringen er sket, behøver løberne ikke tænke

mere om trænerens læringsredskaber senere i dette kapitel.

over, hvordan de udfører forskellige relevante færdigheder, f.eks.
at hoppe over en træstamme, at retvende kortet eller at håndtere

Når løbernes indlæring af en færdighed skal ske effektivt, skal

forstyrrende tanker under et orienteringsløb. Det sker automatisk.

træneren sikre, at adaptationen bliver så ukompliceret som muligt.

Selvom der ikke sker en stor fremgang i færdighedsniveauet i

I starten af træningen i en ny færdighed må sværhedsgraden ikke

konsolideringsfasen, er den fortsat meget vigtig. Det er i konsolide-

være for stor. Et eksempel på dette er, at når løberne skal introduce-

ringsfasen, at færdigheden ”lagres” i løbernes langtidshukommelse.

res til at bevæge sig effektivt i terræn, så startes der med løb i åben

Hvis der ikke sker en konsolidering af færdigheden, vil de ikke være i

skovbund, inden de skal til at løbe i områder med undervegetation

stand til at genkalde, hvordan færdigheden skal udføres i den senere

eller væltede træer. Hvis der startes med at løbe i væltede træer, er

genkaldelsesfase.

det svært for løberne at finde en rytme, og de skal hele tiden korrigere og kravle over stammer, uden at få en fornemmelse af, hvordan

I konsolideringsfasen er det specielt de fysiske og motoriske

tyngdepunkt og skridtlængden skal tilpasses underlaget. Det vil

færdigheder, som er påvirkelige (ofte også kaldet den motoriske

hurtigt føre til frustration.

fase). Det hænger sammen med, at det motoriske system i sig selv
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Færdighedsniveau

Indlæring af færdigheder sker
i to trin: adaptation og
genkaldelse.
Især i starten af adaptationen vil
løberne reagere godt på instruktioner, feedback og forevisninger,
og indlæringen kan ske hurtigt.
Senere vil hastigheden på indlæringen aftage, når løberne begynder at automatisere brugen af den
lærte færdighed.

Tid
Figur 7.3. Graf for adaptation med påtegning af genkaldelsesfase (gul) og
re-konsolideringsfase (grøn).

Genkaldelse
Det næste trin i indlæringen af en bestemt færdighed er at vende

Den sidste fase kaldes re-konsolideringsfasen, markeret med grønt

tilbage til færdigheden igen, efter en periode med intensiv træning af

i figur 7.3. Re-konsolideringsfasen fungerer på samme måde som

andre færdigheder. Dette kaldes genkaldelsesfasen, markeret med

konsolideringsfasen, men har primært fokus på at få færdigheden til

gult i figur 7.3. Genkaldelsesfasen kan foregå ved at færdigheden

at fungere i samspil med andre færdigheder.

trænes en gang imellem i træningen, f.eks. i forbindelse med opvarmningen. Den kan også foregå ved, at der planlægges en ny in-

Genkaldelsesfasen og re-konsolideringsfasen kan og skal gentages

tensiv periode med træning af færdigheden efter noget tid, evt. med

mange gange, for løberne bliver aldrig ”færdigudlært” i en bestemt

små udvidelser. Hensigten med genkaldelsesfasen er, at løberne

færdighed. De vil altid kunne lære at beherske en færdighed på et

husker, hvordan færdigheden skal udføres, via deres hukommelses-

lidt højere niveau, lære at beherske den i fremmede terræntyper,

systemer, og på den måde starter på et højere udgangsniveau. Det

eller at kunne beherske den i vigtige konkurrencer.

er motiverende for løberne at opleve, at de behersker en færdighed,
selvom de ikke har trænet den specifikt og intensivt i en periode. Jo

Arbejdshukommelsen og instruktioner

bedre løberne har lært en færdighed i den kognitive fase og i konso-

Det sidste hukommelsessystem vi vil nævne her, er arbejdshukom-

lideringsfasen, jo nemmere vil det også være at huske færdigheden

melsen. Arbejdshukommelsen bruges til at modtage information og

igen. Faserne hænger altså tæt sammen. Der må derfor ikke gå for

bruge informationen til at handle ud fra. Arbejdshukommelsen bru-

lang tid, før løberne vender tilbage til træning af færdigheden i gen-

ges også til at ”hente” deklarativ viden og omsætte den til handling

kaldelsesfasen, specielt med de fysiske og motoriske færdigheder.

– f.eks. i form af udførsel af nye færdigheder. Derfor har arbejdshukommelsen betydning for indlæringens succes.
Arbejdshukommelsens kapacitet er begrænset. Jo yngre løberne er,
jo større er begrænsningen. Hvis træneren formår at bruge de rigtige
ord og formuleringer i instruktionen, så får løbernes arbejdshukommelse de bedste forudsætninger. Både beskedens længde og
valget af ord har betydning. Meget lange flerstavelsesord udfordrer
arbejdshukommelsen. Det anbefales derfor, at der bruges nøgleord, som løberne kan huske. I 4-5 årsalderen kan løberne normalt
håndtere to nøgleord, mens 15-16-årige løbere godt kan rumme 6
nøgleord.
Jo yngre løberne er, des vigtigere er det at instruktionen går på
handlingens udfald (f.eks. ”I skal løbe hurtigt ned ad bakken”) end
på hvordan handlingen udføres (f.eks. ”I skal læne kroppen fremad,

298 | Dansk Orienterings-Forbund

sætte foden i jorden under og ikke foran tyngdepunktet, og sætte

DelmetodeHelmetode

skridtfrekvensen op”). Med ældre løbere kan man med fordel
variere form og indhold på instruktionen, også selvom formålet med

Isoleret færdighedstræning

Sammensætning af færdigheder

træningsøvelsen måske er det samme som sidste gang. De ældre
løbere kan klare en større informationsmængde (til en vis grænse)

Figur 7.4: Delmetode --- Helmetode skala.

uden at udfordre arbejdshukommelsen, men for de mindste gælder
reglen: ”keep it simple”.

Helmetode og delmetode

Træneren skal være bevidst om, hvornår og hvorfor de forskellige
grader af hel- og delmetode bruges i træningen. Det er ikke hen-

Til stævner skal løberne gennemføre orienteringsbanen så hurtigt

sigtsmæssigt udelukkende at træne helmetode. Omvendt kan for

og effektivt som muligt. Det betyder, at de skal anvende de bedst

meget delmetodetræning også blive frustrerende for løberne, da den

egnede færdigheder til at løse udfordringerne. Når der trænes

isolerede anvendelse af færdigheder ikke minder så meget om selve

helmetode, er det netop sådan, der trænes. Løberne løber en bane

”orienteringsløbet”, som jo i sidste ende er den aktivitet, løberne er

og løser udfordringerne via en bred palet af færdigheder, både

motiverede for at dyrke.

fysiske og motoriske, o-tekniske og sportspsykologiske. Delmetode
er derimod træning, hvor der er fokus på én færdighed, der trænes

Et mundheld blandt trænere er, at man bliver god til det, man træner.

isoleret. Det kan være træning i kompasretning, hvor kortet i store

Men trænes der udelukkende efter helmetoden, vil løberne primært

områder er blændet, så løberne kun kan løse udfordringerne ved

blive gode til at anvende de færdigheder, der er mest effektive

hjælp af kompasset. Eller det kan være træning af høje knæløft. Det

på den pågældende banes sværhedsgrad og i den pågældende

er vigtigt at understrege at der, udover i den o-tekniske træning, i lige

terræntype. Ved f.eks. kun at løbe almindelige baner på let niveau til

så høj grad skelnes mellem helmetode og delmetode i den fysiske

træning, lærer løberne ikke nødvendigvis de færdigheder, der skal

og motoriske træning og den sportspsykologiske træning.

til for at kunne løbe en bane på mellemsvært niveau. Springet fra ét
niveau til et andet, kan derfor opleves som svært for mange løbere.

Hel- og delmetode kan anskues som en skala (figur 7.4), hvor der i

Træning og indlæring af nye isolerede færdigheder efter delmetoden

den ene ende er konkurrencen eller en almindelig bane (helmetode)

skal netop mindske disse spring. Ved brug af delmetode, vil løberne

og i den anden ende isoleret færdighedstræning (delmetode). Midt

hele tiden lære nye færdigheder, som samlet set kan hjælpe dem

imellem kan der f.eks. være en træningsøvelse, hvor løberne skal

med at løse udfordringerne på en hel orienteringsbane.

løbe nogle korte orienteringsrunder, stierne er fjernet fra kortet og
i instruktionen siges der, at løberne skal fokusere på kompasset

For at sikre en god og hurtig indlæring af nye færdigheder anbefaler

og især på gode udløbsretninger fra posterne. Det kan også være

vi, at delmetoden anvendes i størstedelen af klubbens træning. Især

træning af korte intervaller i terræn, hvor løberne skal have fokus på

i forbindelse med introduktion og læring af nye færdigheder (den

at se op og frem i terrænet.

kognitive fase). Det reducerer kompleksiteten for løberne, så de kan
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færdigheden isoleret, er det nemmere for dem på sigt at anvende
den sammen med sine andre færdigheder.
I modsætning til den fysiske og motoriske træning, kan det i den
o-tekniske træning være svært at isolere træningen af en enkelt

Udfordring

have fuldt fokus på at lære den nye færdighed. Når løberne lærer

Frustration

færdighed i konkrete øvelser. Færdighederne anvendes oftest på
af banen skal anvendes andre færdigheder. Den o-tekniske træning
er i sig selv meget helhedsbaseret. I fodbold kan spillerne starte
med at øve indersidespark uden tilløb og en bold, der ligger stille.
Spillerne kan dermed koncentrere sig om støttebenet, vinklen i ank-

Fl
ow

specifikke steder på en bane (f.eks. postindløbet), hvor der på resten

len og tilbage- og fremføring af sparkebenet. Når dette er lært, kan
spillerne begynde at øve det mere sammensat ved at tage tilløb og
senere tage tilløb til en bold i bevægelse for til sidst at kunne lave et

Kedsomhed

indersidespark i en kampsituation. Men i o-teknisk træning giver det
f.eks. ikke mening at træne indløbspunkt til den samme post meget
mere end 2-3 gange. Så skal løberne videre til en anden post, fordi
de ellers vil komme til at orientere efter hukommelsen og ikke ved

Færdighedsniveau

Figur 7.5. Flowmodellen.

brug af kortet og terrænet. Dette understreger også en anden og
mere praktisk udfordring ved o-teknisk træning – at løberne ofte
bliver hurtigt stedkendt i klubbens træningsterræner. I træningsdesignet kan disse udfordringer dog til en vis grad imødekommes
igennem øvelser, hvor løberne tvinges til at anvende færdigheden så
isoleret som muligt. Træneren kan gennem manipulationer af kort og

Træneren skal derfor så vidt muligt forsøge at planlægge efter at lø-

banedesign, markeringer i terrænet og direkte instruktion i terrænet,

berne bliver optimalt udfordret i træningen, dvs. inden for flowzonen.

tilnærme sig isolerede træningssituationer. Dette beskrives i færdig-

Der er dog nuancer i dette. Trænes der hele tiden efter ”optimalt

hedsbeskrivelserne i kapitel 4, ”O-teknisk udvikling og træning”.

flow”, vil løberne f.eks. ikke opleve modgang. De vil måske heller ikke
opleve, at de har udviklet deres færdighedsniveau, da træningen

Når løberne har lært at anvende eller udføre færdigheden isoleret,

bliver ved med at være lige svær. Er det f.eks. meningen, at løberne

primært i den kognitive fase, skal de lære at anvende den sammen-

skal træne den sportspsykologiske færdighed 7, ”Håndtering af

sat med andre færdigheder (i konsolideringsfasen). Her kan trænin-

modgang”, er det nødvendigt at flytte dem op i frustrationszonen,

gen med fordel bevæge sig længere mod midten og mod helmeto-

ved at gøre opgaven for svær eller umulig at løse. Skal løberne

deenden af skalaen. Det kan være i børne- og ungdomstræningen,

træne de to sportspsykologise færdigheder 1, ”Basis motivation” og

men klubbens træningsløb og stævner er også oplagte til helmeto-

5, ”Udvidet motivation”, kan man f.eks. planlægge en træning, der

detræning. Løberne skal fortsat have fokus på at anvende færdig-

er bevidst kedelig, for at få løberne til at finde motivation til alligevel

heden, men har mere frihed til selv at vurdere, hvornår og hvordan

at gøre en god indsats. Det er dog i specielle situationer, at man

færdigheden bruges bedst, og hvordan den spiller sammen med de

bevidst planlægger udenfor flowzonen.

andre færdigheder. Efter noget tid kan træningen af færdigheden gå
tilbage til en ny intensiv periode med delmetode i genkaldelsesfasen,

Man skal dog ikke være bange for, at løberne en gang imellem kom-

og igen skifte til mere helmetode i re-konsolideringsfasen.

mer i ”frustrations-zonen” eller i ”kedsomheds-zonen”. Nogle gange
kan det faktisk være sundt. Har man f.eks. en løber, der har nemt

Læringszonen og mestringszonen

ved at lære nye færdigheder, og dermed også kommer til at tage
lidt let på træningen, da vedkommende jo allerede kan det meste,

Udover variationen mellem helmetode og delmetode kan der

kan det være fint at have en øvelse i frustrations-zonen. Det kan

også gradueres i sværhedsgraden på øvelserne i en træning, og

skærpe løberens koncentration og motivation at opleve situationer

naturligvis fra træning til træning. Den såkaldte flowmodel (figur 7.5)

og udfordringer, som overstiger løberens niveau. Omvendt kan en

beskriver forholdet mellem en løbers færdighedsniveau og øvelsens

løber, der ikke er specielt motiveret af at udvikle sine færdigheder,

udfordring. Flowzonen er der, hvor øvelsen ikke er for nem, og

nogle gange have godt af at have en øvelse i kedsomheds-zonen,

dermed opleves kedelig, og heller ikke for svær, så løberne finder

for at finde ud af, at det faktisk er sjovere at komme til træning, når

udfordringen uoverkommelig og frustrerende. I flowzonen er øvelsen

træningen er udfordrende. I andre tilfælde kommer man som træner

udfordrende, og løberne skal arbejde hårdt for at løse den, men

til at lave en øvelse, som er for svær eller for let for løberne, og altså

føler at det er muligt og har mod til at kaste sig ud i det. Når løberne

rammer udenfor flowzonen. Det sker for alle trænere, og det er ikke

befinder sig i flowzonen, er de fokuserede på opgaven og meget

noget man skal slå sig selv i hovedet over, men tage ved lære af, og

motiverede.

prøve at gøre bedre til næste gang.
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Figur 7.6. Flowmodel med illustration af læringszonen og mestringszonen, og hvordan træningens indhold skal planlægges i de forskellige zoner (blå linje).

Inden for flowzonen er der også rum til variation. Befinder løberne sig
tæt på grænsen til frustration, vil der være tale om det, der i Talentets
udvikling kaldes ”optimal frustration”. I denne bog kalder vi denne
zone for læringszonen, hvor der virkelig kan bygges på med læring
af nye færdigheder. Befinder løberne sig derimod tæt på grænsen til
kedsomhed, vil de opleve stor grad af komfort og tryghed i opgaven.
Dette kalder vi mestringszonen (figur 7.6).
I træningsplanlægningen og i design af træningsøvelser skal man
forsøge at planlægge efter en vekslen mellem læringszonen og
mestringszonen, som illustreret med den blå linje i figur 7.6. I læringszonen vil løberne opleve, at øvelsen er svær, og de skal virkelig
koncentrere sig, men vil også lære meget. I mestringszonen vil
løberne opleve kompetence og kan mærke egen udvikling gennem
en mestringsfølelse. Ved indlæring af en ny færdighed er det altså
optimalt at ramme læringszonen. Da der er tale om noget helt nyt
for løberne, kan det hurtigt blive for svært, hvis de skal holde styr
på mange ting ad gangen, eller lære flere færdigheder sideløbende.
Derfor anbefaler vi delmetode ved indlæring af nye færdigheder, som
generelt er effektiv, når løberne skal være i læringszonen. Konsolideringen af færdigheden kan med fordel trænes i mestringszonen,
hvor løberne kan opleve at de behersker den nyligt lærte færdighed,
og dermed få selvtillid og øget motivation. Helmetodetræning giver
også god mening at træne i mestringszonen, så løberne oplever at
de behersker flere færdigheder i sammenhæng og kan løbe et godt
orienteringsløb. Helmetodetræning i læringszonen kan f.eks. være
sammensætning af specifikke færdigheder i høj fart til et træningsløb
eller stævne.
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Hvis løberne følger den aldersrelaterede o-tekniske færdigheds-

struktureres. Læs mere i kapitel 6, ”Træningsplanlægning”.

udvikling beskrevet i kapitel 4, ”O-teknisk udvikling og træning”, vil
deres o-tekniske niveau være højere end det o-tekniske niveau,
de vil møde på alderssvarende baner til stævner, indtil de bliver 15
år, hvorfra de skal løbe baner på svært niveau. Det kan opleves
”kedeligt” at løbe ”for lette” baner, i forhold til det som løberne kan
klare til træning. Her er det vigtigt at huske på – og huske løberne på
–, at det først og fremmest er i træningen, at de skal udfordres med
nye o-tekniske færdigheder og ikke til stævner. Til stævner handler

Sværhedsgraden på træningsøvelserne skal varieres, så
løberne veksler mellem at være
i læringszonen og mestringszonen.

det for løberne om at gøre brug af de allerede tillærte færdigheder
på de rigtige tidspunkter, via helmetoden, samtidig med at de løber
så hurtigt som muligt, og at de konkurrerer mod andre. Dét i sig selv
er udfordrende nok for de fleste løbere at håndtere. O-teknisk vil
løberne derfor være i mestringszonen eller kedsomhedszonen, men
fysisk og mentalt vil de måske være i læringszonen eller frustrationszonen.
At være i flowzonen handler om oplevet færdighedsniveau og
oplevet udfordring. Altså hvad løberne synes, de kan, og hvor svær
de tror, opgaven er. To løbere på samme færdighedsniveau kan godt
opleve deres niveau forskelligt, hvor den ene tror meget på egne
evner, mens den anden ikke gør. Her kan man som træner overveje,

Træning efter delmetoden er
at foretrække, når løberne skal
være i læringszonen, mens der i
mestringszonen også kan trænes
efter helmetoden.
Løberne skal dog også lære at
håndtere frustration og
kedsomhed.

hvordan man italesætter udfordringen. I instruktionen kan man f.eks.
tale udfordringen op eller ned. Hvis man starter løberne individuelt,
kan man kort snakke med løberne om deres individuelle mål for
træningen, og få udfordringen afstemt med løbernes forventninger
og kompetencer.

Trænerens læringsredskaber
Som en del af trænerens formidlingskompetencer kan der benyttes

At være i flowzonen beskrives også som en tilstand, hvor løberne

flere læringsredskaber. Læringsredskaber, der kan påvirke løbernes

glemmer tid og sted, det er let at holde fokus og de ikke oplever

læringsproces i forbindelse med træning og konkurrence. I dette

tvivl og usikkerhed. Vi synes dog ikke at flowtilstanden skal være et

afsnit vil vi gennemgå instruktion, feedback og evaluering, som

mål for træningen eller løbernes udvikling. Som det beskrives i de

foregår i forbindelse med konkrete træningsøvelser, samt evaluering

sportspsykologiske færdigheder 15, ”Fokus og 3R-modellen”, og 16,

af løbernes udvikling i et længere perspektiv.

”Udvidet konkurrenceforberedelse”, så er vil det være yderst sjæl-

Udover brug af instruktion, feedback og evaluering kan man også

dent, at løberne oplever denne ”flowtilstand”. I vigtige konkurrencesi-

skabe læring gennem mere teoretiske oplæg. Med teoretiske oplæg

tuationer kommer det højst sandsynligt aldrig til at ske. Forstyrrende

menes indhold, som ikke er relateret til den konkrete træning af

tanker, tvivl og usikkerhed er ”dagens ret”, også for verdens bedste.

færdigheder, men til noget teoretisk fordybelse. Det kan f.eks. være

Flere landsholdsløbere, der præsterer på det højeste internationale

oplæg omkring ”hvorfor man bliver hurtigere ved intervaltræning”,

niveau, har beskrevet, at de inden og undervejs i en vigtig konkur-

”hvordan man optimerer sin restitution”, ”hvordan man forebygger

rence kan være meget nervøse, usikre og tvivle på deres beslut-

overbelastningsskader”, ”hvilke o-tekniske udfordringer der er, når

ninger. De kan komme i mål og have en følelse af at have løbet et

man løber i klitterræn” eller ”hvordan man får lavet nogle gode vær-

meget hakkende og tøvende løb, men når tvivlen og usikkerheden

dier for træningsmiljøet”. Oplæggene kan både afholdes af trænere,

kom, var de gode til at refokusere på opgaven. I flere af de tilfælde

løbere eller andre udefrakommende personer. Teoretiske oplæg er

er de blevet verdensmestre. Gode præstationer handler i de fleste

kun hensigtsmæssige for ungdoms- og juniorløbere, som er i stand

tilfælde altså mere om hårdt og koncentreret arbejde, end at opnå

til at sidde stille i længere tid for at lytte og reflektere. Sørg dog altid

en tilstand, hvor alt går op i en højere enhed.

for at inkludere nogle praktiske øvelser i oplæggene og få løberne
i spil, så deres opmærksomhed fastholdes. Teoretiske oplæg kan

De beskrevne indlæringsteorier og begreber har alle betydning for,

f.eks. afholdes en gang om måneden efter træning og fællesspis-

hvordan træningen af de forskellige færdigheder skal planlægges og

ning, så det bliver en fast del af træningsmiljøet.

Instruktion
Instruktionen inden en træningsøvelse skaber betingelserne for løbernes læringsproces. Det er trænerens (læringslederens) vigtigste
redskab til at formidle træningens indhold. En instruktion er, i denne
sammenhæng, den formidling der sker, når træneren skal forklare en
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færdigheds anvendelse og/eller hvordan løberne skal gennemføre

berne og til dels børneløberne skal formålet oftest formidles som

træningsøvelsen. Den er kort og præcis, i modsætning til et teoretisk

legens formål (f.eks. undgå ræven i ”alle mine kyllinger”) snarere end

oplæg, der giver løberen en dybere viden og forståelse.

øvelsens formål (f.eks. at blive bedre til at bevæge sig i terræn i ”alle
mine kyllinger”).

Det er vigtigt, at alle løberne er opmærksomme under instruktionen.
Træneren skal sikre, at alle hører efter, og at alle kan se træneren og

Inddrag løberne i instruktionen. Stil dem spørgsmål, som f.eks. hvilke

det, træneren viser. Foregår instruktionen udendørs, skal der tages

ledelinjer, de kender, og hvordan de ser ud på kortet, eller hvad de

højde for støj fra vind eller evt. nærliggende veje, om det er koldt og

tror, de bliver bedre til, når de skal løbe korte 1-minuts intervaller.

vådt, om løberne får solen i øjnene, og andre ting, der kan besvær-

Inddragelsen af løberne øger deres opmærksomhed på instruktio-

liggøre formidlingen af instruktionen.

nen, og når løberne oplever, at de kan bidrage med noget, kan det
styrke deres motivation for aktiv deltagelse.

Instruktionen skal tilpasses målgruppen og foregå i øjenhøjde. Der er
selvsagt forskel på, om man skal forklare noget for en gruppe min-

I instruktionen kan træneren gøre brug af forskellige virkemidler,

iløbere eller juniorløbere. Mængden af information, der gives, hvilke

f.eks. mundtlig og skriftlig instruktion. Børn og unge lærer forskelligt,

ord, der bruges, og hvor meget der tales til løbergruppens forforstå-

og der er forskel på, hvor godt de reagerer på netop det virkemiddel,

else, skal matche deres arbejdshukommelses kapacitet. Træneren

der bruges. Eksempelvis er nogle bedst til at opfatte information, når

skal være opmærksom på ikke at bruge ord og begreber, som

de hører den, nogle er bedre til forstå, når de læser den, mens an-

løberne endnu ikke kender, eller lave analogier til noget, de endnu

dre helst skal se billeder og illustrationer. Træneren kan derfor med

ikke har stiftet bekendtskab med. Dette er specielt afgørende, når

fordel variere brugen af virkemidler og gerne bruge flere forskellige

der afholdes instruktion for mini- og børneholdet, da indholdet let går

virkemidler i instruktionen. En god og hyppigt anvendt kombination

hen over hovedet på dem. Instruktionen skal også motivere løberne,

er en mundtlig instruktion i kombination med forevisning af, hvad

og det er forskelligt, hvad der motiverer en 6-årig og en 16-årig.

løberne skal gøre under øvelsen. Men overvej, om man også kan
sende instruktionen ud på sms eller som video på klubbens hjem-

Instruktionen skal formidle et klart formål. Hvorfor netop denne fær-

meside eller facebooksiden inden træningen. Det kan f.eks. være en

dighed skal læres, eller hvorfor denne træningsøvelse er rigtig god?

YouTube-video som inspiration til, hvordan en ny løbsteknisk øvelse

Ved at gøre løberne klar over formålet, skærpes deres motivation

skal udføres. I nogle tilfælde kan det også være hensigtsmæssigt,

også, og de kan bedre sætte træningsøvelsen og færdigheden

at alle løbere får kortet med øvelsen, inden instruktionen går i gang,

i relation til andre færdigheder. Et vigtigt formål, især for mini- og

hvis det at kunne se på kortet vil øge løbernes forståelse for in-

børneløberne, er også tit, at øvelsen er sjov i sig selv. For minilø-

struktionen. Kortet kan også vises på en storskærm. Hvis træneren
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Forevisning

Tale

Skrift

Illustrationer

• Udføre øvelsen

• Instruere i plenum

• SMS

• Kortudsnit

• Vise legen

• Instruere individuelt

• Handout

•	Udlevere løbskortet inden træning

• Pege

• Fortælle en historie

• Tavle

• Storskærm

• Lade løberne vise for hinanden

• Stille spørgsmål

• Hjemmeside

• Billeder (f.eks. fra terrænet)

• …

•	Minde om tidligere erfaringer

• Facebook

• Tegne på tavle eller på jorden

• …

• Video

(”Kan i huske…? ”)

• …

• …
Figur 7.7 Eksempler på forskellige virkemidler til instruktionen.

bruger kortudsnit eller andre illustrationer, så sørg for at de er i stort

forbindelse med at løberne træner færdigheder, eller efter træning-

format, så alle kan se dem. Man kan også jogge samlet ud i skoven

søvelsen, hvis der er tale om træning af en o-teknisk færdighed i

og lave en demonstration af træningsøvelsen i praktisk anvendelse.

terrænet (kort evaluering). Feedback og evaluering kan enten være
envejskommunikation, hvor træneren giver information på det obser-

Ved o-teknisk træning kan man også gøre det, at træneren ”starter”

verede, eller tovejskommunikation i form af en samtale om løbernes

løberne. Efter den fælles instruktion kommer løberne individuelt hen

oplevelser og trænerens observationer.

til træneren, inden de får kortet og kan begynde træningsøvelsen.
Her kan træneren få løberne til kort at opridse træningens formål og

Feedback bør være så præcis og konkret som mulig, men graden,

om løberne har nogle tanker om, hvordan de vil løse opgaven. Man

typen og mængden af den skal overvejes og tilpasses målgruppen

kan også give løberne nogle vigtige nøgleord, som de skal bruge

og situationen. Rigtigt dygtige trænere kan, med en velovervejet fe-

til at huske instruktionen (og dermed have fokus på opgaven). Her

edbackstrategi, f.eks. skubbe til en løbernes motoriske færdigheds-

er der også mulighed for at lave en uddybende instruktion, hvis

niveau igennem varieret brug af feedback. Husk først og fremmest at

løberne f.eks. ikke helt har forstået, hvad træningen går ud på, eller

evaluere og give feedback i forhold til løbernes procesmål.

man har løbere på forskelligt niveau, der skal bruge mere differentierede tilgange til øvelsen. Illustrationer og korteksempler kan også

Overordnet set er der fem feedbackformer, der bør veksles imellem:

gennemgås, når man starter løberne individuelt.
•	
Vurderende feedback – ”Ja, det er meget bedre nu!”
Sørg også for at instruktion, feedback og evaluering er samstemte. Hvis du som træner siger i instruktionen, at der er fokus på én
bestemt færdighed i træningen, så skal du ikke give feedback eller

• Beskrivende feedback – konkret, hvad gør løberen. ”Du løfter
det ene ben mere end det andet.”

evaluere på andre færdigheder. Nævn gerne i instruktionen, hvordan
du kommer til at give feedback og evaluere i forbindelse med træningen. Hvis der er fokus på postindløbet, kan du f.eks. sige, at hverken

•	
Korrigerende feedback – ændringsforslag. ”Prøv at øge skridtfrekvensen.”

du eller løberne skal fokusere på, hvordan det går på resten af
strækket. Når løberne i evalueringen begynder at snakke om, at de

•	
Forklarende feedback – hvorfor nye øvelser/rettelser. ”Du skal

havde svært ved at holde retning i postudløbet, skal du som træner

sætte foden i jorden under tyngdepunktet, for ikke at få en brem-

lede samtalen tilbage på, hvordan det gik med postindløbet.

sende effekt, og for naturligt at lande længere fremme på foden.”

Feedback og evaluering
Feedback gives umiddelbart i forbindelse med træningen, i
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•	
Refleksiv feedback – spørgsmål til selvrefleksion. ”Hvordan tror
du, at du kan blive bedre til at hoppe over grøften?”

Feedback

Feedback

Feedback

Feedback

til miniløberen

til børneløberen

til ungdomsløberen

til juniorløberen

•	Positivt vurderende

•	Positivt vurderende feed-

• Vurderende feedback

• Vurderende feedback

• Beskrivende feedback

• Beskrivende feedback

•	Korrigerende feedback

• Korrigerende feedback

• Forklarende feedback

•	Forklarende feedback

• Forklarende feedback

• Refleksiv feedback

•	Simpel refleksiv feedback

• Refleksiv feedback

O-teknisk evaluering:

O-teknisk evaluering:

O-teknisk evaluering:

•	Lad løberne fortælle, men

• Indtegne vejvalg

• Indtegne vejvalg

hold deres fokus på den

• Evaluering på træning

• Makkerevaluering

trænede færdighed

•	Makkerevaluering med

• Fælles evaluering

feedback
•	Ret ikke fejl – men vis
korrekt udførsel igen

back

•	Introduktion til at indtegne
vejvalg
•	Dyrk en positiv fejlkultur

klare punkter

• Dataanalyse

• Fælles evaluering

• Refleksiv evaluering

• Vurdering af udvikling

• Vurdering af udvikling

• Dyrk en positiv fejlkultur

• Dyrk en positiv fejlkultur

Figur 7.8 Feedbackformer og o-teknisk evaluering

Evaluering af o-tekniske træninger – refleksiv feedback

Træneren skal stille de spørgsmål, der får løberne til at fortælle og

I den fysiske og motoriske træning, vil evalueringen af øvelsen med

reflektere. Ofte er ”gik det godt?” ikke nok, da løberne (i hvert fald

løberne ofte bestå af den feedback. der gives undervejs og direkte

indtil de har fået gode evalueringskompetencer) ofte vil evaluere på

efter en øvelse. I den o-tekniske træning og til stævner er det deri-

præstationen og sige ”ja” eller ”nej”. I stedet kan man spørge ind til

mod svært at observere og interagere med løberne. Det er en præ-

det, der var fokus på i træningen: ”var det svært at holde sig inden

mis for orientering. Hvis træneren skal hjælpe dem med at udvikle

for korridoren?” eller ”fik du brugt kompasset på den måde, jeg viste

sig her, kræver det, at løberne udvikler en evne til at reflektere over

dig, inden du startede?” Dette vil i højere grad åbne for en dialog om

og beskrive, hvad de oplever. Denne evne skal løberne udvikle igen-

løbernes konkrete handlinger og udfordringer på træningen. Dermed

nem træning af den sportspsykologiske færdighed 4, ”Refleksion

er det nemmere at komme med feedback og vejledning. Giv også

og dialog”. Løbernes evne til at evaluere deres træning, bygger ofte

gerne forslag til, hvad løberne kan evaluere videre på derhjemme.

på, om de også har haft en tydelig målsætning for træningen. Dette
trænes i den sportspsykologiske færdighed 2, ”Basis målsætning og
evaluering”. Som det også er beskrevet i de to færdigheder, kan man
som træner stimulere disse evner på flere måder, hvilket vi kort vil
beskrive i en aldersrelateret kontekst her.
En af dem er ved simpelthen at evaluere den o-tekniske træning
med løberne. Som holdtræner for et børne- eller ungdomshold bør
man sikre, at alle løbere får evalueret deres træning, enten med en
træner eller en anden løber, inden de tager hjem. Miniløbere skal
ikke evaluere o-tekniske træninger, og juniorløbere bør have lært
at gøre det selv, eller i hvert fald tage initiativ til at gøre det med
holdkammeraterne.
Evalueringen af en o-teknisk træning skal ikke tage lang tid. Så når
man ikke rundt til alle løberne. Nogle gange man nøjes med tre-fire
sætninger og en tommel op eller tommel ned fra løberen, og andre
gange giver det mening at fordybe sig lidt mere i nogle vejvalg el.lign.
Det afhænger også af hvilke o-tekniske færdigheder, der trænes. Jo
bedre man kender sine løbere, jo mere ved man også om, hvordan
evalueringen med den enkelte løber fungerer bedst. Det kan være
meget forskelligt fra løber til løber.
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Du kan også bruge evalueringen til at vænne løberne til at arbejde

Evaluering med børneløberne

med procesmål, både for den enkelte træning, men også i et lidt

For børneløberne bør der kun evalueres på træninger, ikke konkur-

længere perspektiv. Hvis løberne har et procesmål for den enkelte

rencer. For denne aldersgruppe er det vigtigt, at der fortsat holdes

træning, som primært bør være træningens indhold, så få evalueret

fokus på det legende i øvelserne, og et ”var det sjovt?” er lige så vig-

træningen i forhold til det. Hvis klubbens børne- og ungdomstræning

tigt som et ”hvordan gik det?”. Nogle gange vil det være fint nok bare

har fokus på træning af en bestemt færdighed i en periode, så husk

at få et ”det gik godt”, og så behøver evalueringen ikke nødvendigvis

løberne på, at de får muligheden for at træne samme færdighed

være længere, alt afhængig af øvelsen. Nogle løbere vil gerne for-

igen i næste uge. De kan også have fokus på færdigheden til klub-

tælle om deres løb, og det skal de have lov til. Som træner kan man

bens lørdagsløb eller til et stævne i weekenden. Spørg efterfølgende

styre samtalen hen imod de færdigheder, der trænes, ved at spørge

løberne om, hvordan det gik i weekenden, og især hvordan det gik

ind til, hvordan løberen klarede lige netop det. Men børneløberne

med at anvende færdigheden.

kan have oplevet al muligt andet undervejs, f.eks. klappet en sød
hund eller fået våde fødder i mosen, som der også skal være plads

Et generelt råd er at sørge for, at løberne først og fremmest holder

til at fortælle om.

fokus på det positive og det, de gjorde godt i træningen og til
stævner. Mange løbere vil have tendens til at være selvkritiske og

Har en løber derimod haft det svært eller måske blevet utryg under-

fokusere på de steder, hvor de lavede fejl, eller evaluere på færdig-

vejs, så skal der mere til. Få løberen til at fortælle, hvad der skete, og

heder, der ikke var i fokus til træningen. Løberne skal have lov til at

find så de positive elementer frem. Dyrk en positiv fejlkultur ved at

være selvkritiske, men sørg også for at spørge ind til, hvilke steder

minde løberne om, at alle laver fejl, og det er en naturlig del af orien-

det gik rigtig godt, og hvorfor det gik godt lige netop der. Det er der

tering. Løberne skal på ingen måde kunne løbe fejlfrit endnu, og når

mindst lige så stor læring i. Andre løbere vil måske bare sige, at det

de evaluerer med træneren, så lærer de af fejlene og bliver bedre.

gik meget godt, og her kan det være relevant at spørge mere speci-

Ros løberne for at ”turde” fejle og så gøre de rette ting bagefter.

fikt ind, både til de situationer, hvor det gik godt, og til de situationer
hvor det gik mindre godt.

De ældste børneløbere kan blive introduceret til at indtegne vejvalg
på kortet efter træning. Det er en start på, at løberne begynder at

Husk også på, at hvis en god evaluering skal skabe udvikling, så

reflektere mere over deres o-tekniske færdigheder. Samtidig er det

skal evalueringen også integreres i den videre træning. I Talentets

en god rutine at få indarbejdet hos løberne, så snart de er klar til

udvikling præsenteres modellen Orienteringens læringscirkel, som

det. Nogle vil i starten måske ikke kunne huske, hvor de har løbet,

en konkret metode til at evaluere o-teknisk træning og stævner på.

eller de indtegner vejvalg, de reelt ikke har været på. For denne al-

Store dele af denne model har vi taget til os (figur 7.7). Evaluerings-

dersgruppe kan det være svært at huske, men til næste træning, vil

metoden tager udgangspunkt i fire ”hv’er”, hvor de to omhandler for-

de måske blive mere bevidste omkring, hvor de faktisk løber. Skab

tiden, og de to andre fremtiden. ”Hvad”, ”hvorfor”, ”hvordan” og ”hvad

gerne rammer for at løberne kan indtegne deres vejvalg umiddelbart

nu” er en god huskeregel, når du skal evaluere med løberne, for at

efter træningen, hvis det er muligt.

skabe refleksion omkring deres udvikling. Orienteringens læringscirkel skal først introduceres for ungdomsløberne, da børneløberne

Evaluering med ungdomsløberne

ikke i samme udstrækning er i stand til at reflektere på denne måde.

Ungdomsløberne arbejder med procesmål i træningen, og med
procesmål følger evaluering af dem. Derfor skal evalueringen med
ungdomsløberne tage udgangspunkt i de mål og den aktuelle trænings formål. Husk, at målene også kan gå på andet end o-teknisk
udvikling (f.eks. at være en god kammerat), så evalueringen kan
også gå på andre ting end den netop udførte træning.
Ungdomsløberne kan godt evaluere træningen med deres holdkammerater, men træneren skal facilitere strukturen for det. Det kan
være ved at lave makkerpar, der skal indtegne vejvalg og evaluere
sammen, eller lave en liste med evalueringsspørgsmål, som de
skal gennemgå sammen. De skal dog ikke udelukkende evaluere
med hinanden. En vekslen mellem makkerevaluering og evaluering
mellem træner og løber er at foretrække.
Fælles evalueringer er en anden måde at strukturere evalueringen af
løbernes træning og samtidig dyrke det sociale fællesskab. Efter en
periode med træning af en bestemt o-teknisk færdighed, kan man
bede et par løbere forberede en evaluering af en eller flere af trænin-

Figur 7.9 Orienteringens læringscirkel
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gerne, hvor de f.eks. kan gennemgå deres vejvalg og tanker foran

de andre. Det kan også være, at man som træner selv igangsætter

onen af, at løberne først indtegner deres vejvalg og efterfølgende

den fælles evaluering, men sørg for at aktivere og inddrage løberne,

ser, hvor de faktisk har været, kan være sjov og lærerig. Upload af

da det i høj grad er deres egne refleksioner som skaber læringen.

gps-spor til o-track eller lignende er en sjov feature, men husk på,

Fortsæt med at dyrke den positive fejlkultur, og sørg for, at løberne

at der ikke skal meget være fokus på konkurrence og præstationer,

holder fokus på at evaluere på træningens formål og på de ting,

før løberne bliver 15-16 år. Læs mere om dette i kapitel 4, ”O-teknisk

de gjorde godt. Den faste rutine med at indtegne vejvalg skal også

udvikling og træning”.

fortsætte.
Læringsredskaber såsom instruktion, feedback og evaluering kan
I kapitel 4, ”O-teknisk udvikling og træning”, er der beskrevet en

og skal varieres på mange måder, alt efter hvilken aldersgruppe man

række evalueringsøvelser med dertilhørende evalueringsskemaer,

har med at gøre, og hvad formålet med træningen er. Det er vigtigt

som kan bruges til at evaluere og analysere løbernes o-tekniske

for løbernes udvikling, at de lærer at evaluere og reflektere over

udvikling. Ungdomsløberne skal selv være med til at lave evaluerin-

deres egen udvikling. Orienteringens læringscirkel (hvad, hvordan,

gerne. På den måde kan de følge med i deres udvikling, og hvordan

hvorfor, hvad nu) er en simpel huskeregel, som løberne også kan

de forbedrer sig inden for bestemte færdigheder.

lære at bruge selv.

Evaluering med juniorløberne

Evaluering af løbernes udvikling i et længere perspektiv

Juniorløberne kan tildeles meget ansvar for evaluering af egen

Evaluering bør ikke kun være forbeholdt den enkelte træning eller

træning og udvikling, og løberen med gode evalueringskompetencer

stævne. Løbernes udvikling sker ofte i trin, så for at kunne følge

opsøger træneren og holdkammerater på eget initiativ.

deres udvikling, er det vigtigt at evaluere i et længere perspektiv. I
den sportspsykologiske færdighed 6, ”Udvidet målsætning og eva-

Juniorløberne skal lære mange o-tekniske strategier og nye terræn-

luering”, beskrives det, hvordan den enkelte løber og træner i sam-

typer at kende – færdigheder, der typisk skal bruges noget tid og

arbejde kan evaluere løberens færdigheder og lave procesmål i et

tanke på at forstå og lære. Samtidig bliver der for en del af løberne

længere perspektiv. Inden da er det dog vigtigt, at træneren holder

mere og mere fokus på at konkurrere og præstere. Dybdegående

styr på løbernes udvikling for at kunne tilpasse indholdet i træningen

analyser af træninger og konkurrencer kan derfor være nødvendige.

bedst muligt. Man kunne godt evaluere løberens udvikling på alle

Her kan træneren enten hjælpe dem ved at lave f.eks. data- eller

udviklingsområder, men vi har valgt at holde fokus på den fysisk og

vejvalgsanalyser for eller sammen med dem eller give dem en ”ana-

motoriske udvikling og den o-tekniske udvikling. I kapitel 3, ”Fysisk

lysemetode”, så de selv kan arbejde med de mere tidskrævende

og motorisk udvikling og træning” og kapitel 4 ”O-teknisk udvikling

evalueringer. Makkerevalueringer og fællesevalueringer er fortsat en

og træning” er der beskrevet nogle evalueringsøvelser, som specifikt

god idé.

tester løbernes niveau inden for en række relevante færdigheder.
Ligeledes er der udviklet ”evalueringsskemaer”, hvor træneren kan

Til sidst i ungdomsårene eller tidligt i juniorårene skal løberne intro-

holde overblik over løberens udvikling i et længere perspektiv.

duceres til digitale analyseværktøjer, såsom 2D-rerun. Digital analyse
af træningen, via upload af gps-spor, må ikke erstatte indtegning af

Det skal afslutningsvis siges, at brug af læringsredskaber, såsom

vejvalg, da den værdifulde refleksion løberne gør, når de indtegner

instruktion, nøgleord, feedback og evalueringer, ikke må sænke kva-

deres vejvalg, ikke kan erstattes af gps-sporets ”facit”. Kombinati-

liteten på det vigtigste ved træningen. Nemlig at lade løberne praktisere i gode, trygge rammer og på veldesignede træningsøvelser.
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Træneren som kulturbærer
i det gode træningsmiljø
Rollen som kulturbærer handler om at skabe og vedligeholde en
god kultur, der støtter op om klubbens eller holdets værdier. Det er
ikke sikkert, at man som træner tænker så meget over dette, når

Træneren, der ser udvikling i
et miljøperspektiv, tænker, at
hele miljøet er centralt.

der samtidig er så mange andre opgaver. Men det er vigtigt, fordi
kulturens karakteristika bliver til løbernes karaktertræk. Hvis man er i
et miljø, hvor man aktivt deler viden og evaluerer med hinanden, så
bliver det en naturlig del af løbernes indstilling, at man deler viden.
Hvis man omvendt er i et miljø, hvor man alene diskuterer individuelt
med træneren og har sine egne træningsplaner, så bliver det hurtigt
en del af løbernes indstilling. Det er ”mit projekt”, de andre er konkurrenter, og jeg skal ikke gøre dem bedre.
Som træner kan man gøre meget for at forme løbernes indstilling
gennem at skabe en stærk kultur. Her er en række eksempler.

Træneren ser ud over den enkelte
løber og arbejder på at skabe et
velfungerende miljø omkring
alle løberne på holdet.
Træneren interesserer sig for
det, der foregår i træningen,
men også i løbernes liv i øvrigt.

• Interessere sig for det rigtige. Hvad træneren lægger mærke til
og kontrollerer regelmæssigt, fortæller løberne, hvad der er vigtigt.
Hvad spørger man løberne om efter en træning eller stævne?
Resultatet eller om dagens opgave lykkedes for dem?
•	
Udnytte kritiske hændelser. Når holdets dygtigste løber

Det gode træningsmiljø
Kristoffer Henriksen har forsket i talentudviklingsmiljøer og elitemiljøer

kommer for sent til træning for tredje gang på kort tid, er der en

i sportens verden igennem flere år, og skrevet flere bøger om emnet.

glimrende mulighed for at skabe kultur. Hvad gør man? Det er her,

Samtidig har han et indgående kendskab til orientering igennem sit

man kan benytte lejligheden til vise, om alle er lige vigtige, eller om

arbejde som sportspsykologisk konsulent for Dansk Orienterings

der er særlige regler for de bedste.

landshold siden 2010. Han giver i dette afsnit sit bud på ”opskriften”
på det gode børne- og ungdomsmiljø.

•	
Bruge ressourcer og belønning til at skabe kultur. Nogle
gange ender man automatisk med at tildele flest ressourcer til de

Hvad er et godt børne- og ungdomsmiljø i orientering? Hvad er et

bedste – uanset hvordan de træner eller opfører sig. Det er en

godt talentudviklingsmiljø? Og er der forskel?

kortsigtet strategi. Man skal overveje, hvilken kultur man ønsker,

Nogle miljøer er langt bedre til at udvikle eliteudøvere end andre.

og tildele ressourcer og belønning for at støtte denne. Det kan

De er med andre ord bedre talentudviklingsmiljøer. Men betyder det

være til de løbere, der træner mest fokuseret, altid kommer til

blot, at man I disse miljøer presser de unge hårdere og fokuserer

træning, er gode til at dele viden, eller som på en god måde altid

meget på resultater? Og at talentudviklingen foregår på bekostning

agerer rollemodel for klubbens yngre løbere. Dette gælder også,

af et godt børne- og ungdomsmiljø for alle de, der motiveres af alle

når man skal vurdere, hvem der skal have en plads på førstehol-

de andre facetter ved sport, end lige netop at vinde konkurrencer?

det (til en stafet) osv.

Heldigvis slet ikke.

• Være en rollemodel. Man skal selv udleve værdierne. Hvis man
forventer, at løberne er fuldt til stede i en træning, skal man ikke
selv tjekke mobilen. Hvis man ønsker, at løberne deler viden, så
skal man selv være nysgerrig og dele viden med sine løbere og
trænerkolleger.
•	
Udstråle glæde. Et sjovt træningsmiljø er et godt træningsmiljø,
og glæde og begejstring fra træneren vil ofte smitte af på løberne.
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Forskningen i gode talentudviklingsmiljøer stammer overvejende fra

bedste. Samtidig vil de bedste løbere synes, det er fedt, at der er

Skandinavien, hvor man har kigget på velfungerende miljøer i mange

mange af deres venner til træning, uden at det går ud over kvaliteten

sportsgrene. Både individuelle (f.eks. sejlsport, svømning, kajak,

på deres egen træning. Sørg derfor altid for, at træningen indeholder

cykling, karate og atletik) og holdsportsgrene (fodbold og håndbold).

nogle dele, som foregår i fællesskab, eller hvor løberne skal være

Men ikke i orientering. Derfor har vi i det følgende valgt de træk ved

sammen i grupper.

gode talentudviklingsmiljøer ud, som vi mener er særligt relevante
for at skabe gode og velfungerende børne- og ungdomsmiljøer i

Sammenhold og plads til alle gælder ikke kun for løberne, men også

orientering.

for trænerne. I gode miljøer er trænerne åbne, arbejder sammen og
deler viden. Og i alle miljøer fortæller trænerne, at det er vigtigt for

Træningsmiljøer med plads til alle

deres fortsatte motivation og udvikling.

En ung løber kan blive skilt fra sine venner og føle sig isoleret. Det
sker f.eks., når klubben lader en løber rykke tidligere op på et hold

Nære rollemodeller

med ældre løbere, så løberen kan blive ”matchet” med andre på

I orientering er man god til at træne på tværs af aldersgrupper og

løberens niveau, eller når en løber i en for tidlig alder skifter til en

niveauer. Og det er vigtigt.

større klub og skal bruge mange timer på transport eller evt. flytte
hjemmefra. Idéen er, at løberen skal have mulighed for at kunne

Som træner kan man godt blive grebet af idéen om at “beskytte” de

opnå sit fulde potentiale og ikke begrænses af praktiske omstæn-

bedste løbere mod at skulle bruge tid på at give deres viden videre.

digheder eller manglende matchning fra holdkammerater. Men det er

De skal jo holde fokus på egen træning. Men miljøer med vandtætte

en skrøbelig strategi. Ofte kan løberen føle sig isoleret, og resten af

skodder mellem ”eliten” og ”bredden” og/eller mellem de aldersop-

miljøet kan bryde sammen, fordi miljøet pludselig ikke er ”godt nok”,

delte hold, rummer ikke nær samme potentiale som træningsmiljøer

til at de bedste kan udvikle sig.

med fokus på nære rollemodeller.

I gode miljøer gør man en dyd ud af, at træningen foregår på hold

Et tæt forhold mellem løbere på tværs af niveau og aldersgrupper er

med fokus på sammenhold, venskaber og plads til alle, der vil

et kendetegn ved gode træningsmiljøer. I sådanne ”mesterlære-mil-

bidrage til træningsmiljøet, uanset færdighedsniveau. Man finder

jøer”, hvor de ældste og erfarne løbere fungerer som rollemodeller,

plads til mindre dygtige og mindre ambitiøse løbere, fordi det er

foregår der til tider rigtig meget læring, trods meget lidt formel

vigtigt at have volumen og fællesskab. I træningsmiljøet får løberne

undervisning. Og de yngre og mere uerfarne løbere lærer ikke bare

mange venner. De oplever at træningen er sjov, og føler, at de hører

konkrete færdigheder. De lærer indstilling og tilgang til træning, og

til i miljøet. Og mere end det. Løberne oplever også, at den bredde

til at indgå på træningsholdet på en god måde. Og de føler sig set

forankring skaber øget motivation for at deltage aktivt i træningsmil-

og anerkendt af andre, hvilket er en vigtig faktor for trivsel. I tillæg får

jøet, fordi det er fedt at være en del af et hold og måle sig med de

rollemodellerne stort udbytte af at give deres viden videre, at sætte
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ord på det, de kan, og den måde de gør det på. Det styrker deres

tænker om deres sport, og hvordan de handler i det daglige. Nye

evne til refleksion, hvilket er helt centralt i forhold til at få perspektiv

medlemmer i klubben bliver hurtigt opdraget ind i kulturen.

på deres egen udvikling. Desuden giver det glæde og motivation at
se, at andre udvikles og trives. Lad derfor ofte junior- og ungdoms-

Det er tydeligt, at gode miljøer har en stærk indre sammenhæng.

løbere træne sammen, hvor de f.eks. skygger og giver feedback og

Med andre ord: Det, vi siger, vi gør, og det, vi faktisk gør, hænger

input til hinanden. Lav også gerne en mentorordning på holdene,

tæt sammen. Når værdier og handlinger ikke matcher, så skaber det

hvor de ældre og mere erfarne løbere har ansvar for at sluse de

forvirring hos trænere og løbere. Tænk på en klub, der har en værdi

yngre løbere ind i fællesskabet. Og lad gerne juniorløbere fungere

om, at der skal være plads til alle, der gerne vil løbe orientering. Men

som børnetrænere.

når den nye pige i klubben bliver mobbet af de andre løbere og efter
et stykke tid stopper til orientering, er der ingen, der reagerer. Eller en

Integrerede indsatser

klub, der har en værdi om, at alle deltager med fuld og koncentreret

I mindre velfungerende miljøer kan unge løbere ofte opleve, at det

indsats til børne- og ungdomstræningen, og respekterer trænerne.

er svært at satse på sporten, fordi der enten ikke er forståelse for

Men når den dygtigste løber åbenlyst signalerer, at træningsindholdet

løberens dedikation til sporten, eller trænerne har egne ambitioner

eller trænerne ikke er gode nok, og derfor ikke deltager aktivt, så bli-

på løberens vegne. En løber kan opleve at være i miljøer, hvor der

ver der ikke gjort noget. Når kulturen omvendt er konsistent, så bliver

bliver trukket fra alle sider og kanter. Klubtræneren vil gerne beholde

den en stabiliserende kraft i miljøet, der giver ro og fokus.

løberen i klubben og synes, at løberen skal træne på en bestemt
måde. En anden træner i klubben, løberens personlige træner

En god kultur i et børne- og ungdomsmiljø handler også om hvilke

eller TC-træneren har andre idéer. En velmenende bekendt synes,

værdier, der er i miljøet. Ikke alle værdier er lige egnede. Bogens

løberen bør flytte til Sverige for at lære at løbe i andre terræntyper,

indledning beskriver faktisk en række principper, som er nogle kerne-

og fordi det ikke er nok at bo i Danmark, hvis man vil være en god

værdier Dansk Orientering gerne ser udlevet i klubbernes børne- og

orienteringsløber. Atletiktræneren mener ikke, at løberen kan dyrke

ungdomsmiljøer. Forskningen i gode talentudviklingsmiljøers kultur

både orientering og atletik, men skal vælge. Mor ønsker mest af alt,

indenfor andre sportsgrene end orientering har vist, at velfungerende

at hendes søn eller datter klarer sig godt gennem gymnasiet. Skolen

træningsmiljøer deler nogle kerneværdier. Disse kerneværdier, mener

er måske uforstående overfor, at opgaver bliver afleveret for sent.

vi, kan overføres direkte til børne- og ungdomsmiljøer i orientering.

Og vennerne vil bare gerne have løberen med i byen. Inde i midten
står løberen og er ved at gå i stykker. Karikeret? Muligvis, men ikke

Åbenhed og videndeling

særlig meget.

– i et fællesskab, der rækker udover klubben
Gode træningsmiljøer er præget af en meget stor grad af åbenhed og

I de gode miljøer er det netop tydeligt, at løberne ikke oplever at

videndeling. Det viser sig, når trænerne og løberne arbejder sammen

være fanget i en uløselig konflikt mellem mange krav og ønsker. De

og dermed beriger hinanden. Det viser sig ved, at løberne frit kan

oplever tværtimod at være i et koordineret og sammenhængen-

deltage i træningen i andre klubber, når de f.eks. er på ferie eller bor

de miljø. De forskellige trænere snakker med hinanden og bliver

tættere på en anden klub. Det viser sig, når løbere fra andre klubber

enige om, hvordan den enkelte løber med fordel kan udvikle sig og

får lov at deltage i klubbens træninger. Og det viser sig, når trænerne

prioritere træning i en travl hverdag. Træneren har god dialog med

gerne og åbent diskuterer deres metoder med trænere fra andre

forældre og evt. skole og vennerne og inviterer gerne til en træning

klubber og miljøer. Skab derfor rum for, at trænerne kan dele viden,

eller lignende, så omgivelserne kan prøve sporten og se løberne

for eksempel ved at organisere dem i trænerteams. Stimuler løberne

”på hjemmebane”. Og træneren har ikke mindst en god dialog med

til at dele viden. Skab gerne et åbent samarbejde med andre klubber,

løberne. Træneren spørger interesseret ind til deres træning og liv

måske ligefrem med udenlandske klubber, hvor trænerne og løberne

generelt, tilbyder sin hjælp ved udfordringer og respekterer, at de

kan inspirere hinanden. Accepter, at læring og udvikling kræver, at

en gang imellem vælger orientering fra for at prioritere andre ting.

man tør udstille sine svagheder.

Med andre ord er der et højt niveau af kommunikation og integration
mellem de forskellige dele af miljøet.

Et bredt fundament skaber gode forudsætninger
Det kan være fristende at dyrke en løbers særlige evner fra en tidlig

En stærk og sammenhængende holdkultur

alder (f.eks. ved udelukkende at have fokus på præstationsoptime-

med sunde værdier

ring og konkurrenceforberedelse i træningen), for at skabe en dansk

Det måske allertydeligste og vigtigste fællestræk ved de gode

mester i børne- eller ungdomsårene. Det er dog hverken sådan man

træningsmiljøer er, at de har en meget stærk og sammenhængende

skaber en dygtig seniorløber eller et godt træningsmiljø. De gode

holdkultur. Uden at gå i detaljer om, hvad kultur er for en størrelse,

træningsmiljøer finder plads til alle niveauer, hvilket fører til et solidt

kan vi lidt forsimplet sige, at kultur er “sådan gør vi her hos os”. Kultur

fundament af motivation hos løberne. Det kan f.eks. være ved, at der

beskriver grundlæggende værdier og løsninger, der er opstået over

er plads til, at løberne også dyrker andre sportsgrene ved siden af.

tid, og som ingen længere stiller spørgsmålstegn ved.

Eller at klubbens træninger indeholder mange forskellige elementer,
som ikke alle er målrettet sportslig udvikling. Lav gerne et samarbejde

Holdets eller klubbens kultur fungerer som en stabiliserende kraft

med andre sportsgrene, hvor I inviterer hinanden til træning, og hav

i træningsmiljøerne. Kulturen definerer, hvordan trænere og løbere

tillid til at løberne i sidste ende vælger den sport, der er rigtig for dem.
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Plads til det frie initiativ

motivere sine børne- og ungdomsløbere, når de bliver ældre. Eller

I gode træningsmiljøer støtter man op om de løbere, der ønsker at

miljøer, hvor man træner løberne som ”mini-elite”, og hvor en smås-

tage initiativ. Eksempler kan være, at nogle løbere ønsker at arrange-

kadet løber bliver opfordret til at konkurrere til DM-stafet og DM-lang,

re en fælles løbetur, prøve kræfter med mountainbike eller langrend

fordi resultatet lige nu opleves vigtigere for løberen og træneren end

eller afprøve en ny træningsform med de andre løbere på holdet.

løberens langsigtede udvikling. Træneren skal sende et stærkt signal

Eller at nogle gerne vil planlægge en træning for klubbens andre

til løberne om, at langsigtet sportslig udvikling handler om at skabe

medlemmer, arrangere en social hyggeaften eller arrangere, at alle

dygtige seniorløbere. Evaluer på deres læring og udvikling, også når

på holdet deltager i et lokalt motionsløb. I gode miljøer støtter man

de vinder en DM-medalje i H/D-14. Arbejd med procesmål, både i

op om den slags initiativer. Det er sundt at udvikle evnen til at tage

det daglige og under konkurrencer.

initiativ, og trænerne og klubben kan med fordel hjælpe lidt til, så det
er nemt for løberne. Det kan være et spørgsmål om, at løberne får

Vægt på udvikling af personlige færdigheder

nøgle til klubhuset, adgang til klubbens kortfiler og Condes-licens.

og kompetencer

At skabe rum for det frie initiativ er dog IKKE det samme som at

I gode træningsmiljøer er trænere og ledere meget bevidste om, at

lade løberne droppe klubbens fælles træninger til fordel for at træne

sporten kan give løberne meget mere end at gøre dem til dygti-

alene – eller holde drukfest i klubhuset.

ge orienteringsløbere. I sporten kan løberne tilegne sig en række
personlige færdigheder og kompetencer, der både kan gavne i en

Fokus på langsigtet udvikling

sportslig henseende og i livet i almindelighed. De personlige færdig-

I gode træningsmiljøer er fokus på løbernes langsigtede udvikling

heder er ofte af mental eller social karakter, f.eks. selvstændighed,

– og ikke på succes i børne- og ungdomsårene. Der er fokus på

evnen til at strukturere en hverdag med skole og træning og evnen til

proces før resultat og på løbernes indstilling til træning før deres

at bidrage positivt i et træningsfællesskab. Diskuter i trænertemaet,

nuværende præstationsniveau. Det er ikke svært at se modpolen i

hvad løberne skal lære i miljøet, og dernæst hvad det betyder for

miljøer, der udelukkende fokuserer på børne- og ungdomsresultater

den måde trænerne skal opføre sig i det daglige.

og bryster sig af antal DM-medaljer, men ikke formår at fastholde og
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De ovenstående værdier er medtaget for at illustrere den forskel,

Det gode træningsmiljø er
præget af åbenhed og plads til
alle. Der er en stærk, værdibåret kultur.
Der foregår meget videndeling
og kommunikation på tværs af
niveau, alder, hold, trænere og
klubber, og mellem de forskellige
miljøer, som løberne færdes i.

der er og skal være, på seniorelitemiljøer og børne- og ungdomsmiljøer. Alligevel indeholder den rød/hvide tråd også værdier, som i
stor udstrækning kan bruges som inspiration til gode værdier for et
børne- og ungdomsmiljø. Det er værdier som går på, hvordan alle
(løbere, trænere og ledere) på holdet omgås og kommunikerer med
hinanden, hvordan man kan gøre hinanden bedre, og styrke det
sociale fællesskab. Her er nogle eksempler:
• Vi hjælper hinanden med at være fokuserede.
• Vi bidrager også, når vi ikke selv er i fokus.
• Vi giver og modtager konstruktiv feedback.
• Vi opsøger hinanden.
• Vi har tillid til, at vi vil hinanden det bedste.
• Vi snakker med og ikke om hinanden.

I det gode træningsmiljø er løberne i centrum, og man har fokus på
langsigtet udvikling og at arbejde
med hele mennesker.

• Vi er aktive i det sociale fællesskab.
Som inspiration præsenterer vi også nogle værdier, som en række
børne- og ungdomstrænere på et trænerkursus syntes kunne være
værdier for netop deres børne- og ungdomsmiljø:
• Vi er alle en vigtig del af klubben.
• Vi skal alle sammen føle os velkomne.
• Vi deltager aktivt i træning på hvert vores niveau.

Værdigrundlag for
klubbens børne- og ungdomsmiljø
De miljøer, der har udviklet en stærk og sammenhængende hold-

• Vi respekterer andre klubber og deres værdier.
• Vi skelner mellem præstation og person.
• Vi prioriterer langsigtet over kortsigtet udvikling.
• Vi træner for at blive bedre.

kultur, har alle, i et eller andet omfang, arbejdet struktureret med
miljøets værdier. Vi anbefaler derfor, at man som klub og børne- og

Værdier skal forstås som en slags ”fyrtårne” for den måde, man age-

ungdomsmiljø tænker over, hvilke værdier man gerne vil have, og

rer på i træningsmiljøet. Det er samme metafor, som når den enkelte

hvordan man gerne vil arbejde med dem.

løber kan bruge sine personlige værdier som fyrtårne i konkrete
udfordringer. Læs mere i den sportspsykologiske færdighed 16,

At udarbejde et værdigrundlag for børne- og ungdomsmiljøet i klub-

”Udvidet konkurrenceforberedelse”. Med fyrtårne menes, at værdien

ben kan virke uoverskueligt at gå i gang med. Hvor skal man starte?

hele tiden kan ses i det fjerne, men at man aldrig når helt hen til fyr-

Hvad skal det indeholde? Og er det overhovedet besværet værd?

tårnet. Værdierne opnås altså aldrig 100%, og selv om alle i miljøet

På Dansk Orienterings seniorlandshold har man igennem mange

efterlever værdierne, så godt som de kan, så vil det altid være muligt

år haft et tydeligt og velgennemarbejdet værdigrundlag kaldet ”Den

at gøre det lidt mere og lidt bedre. Værdier kan på den måde virke

rød/hvide tråd”. Spørger man løberne, har holdets værdier haft stor

lidt uhåndgribelige og ”flyvske”. For at børne- og ungdomsmiljøet

betydning for deres trivsel og præstationer. De oplever, at værdierne

skal få gavn af værdierne, kommer her nogle gode råd til, hvordan

hjælper dem med at gøre hinanden bedre, skaber tillid til, at man

man konkret kan arbejde med dem:

vil hinanden det bedste, og skaber den ro under mesterskaber, der
gør, at den enkelte kan føle sig tryg og præstere. At være en del af

1) Værdigrundlag for det enkelte børne- og ungdomsmiljø

et hold med fælles værdier er meningsfuldt.

	Træningsmiljøer bliver i høj grad defineret af de involverede personer i miljøet – trænere, ledere, løbere og forældre. Fra klub til klub

De værdier, der er fundamentet for seniorlandsholdet, kan ikke direk-

er der forskel på, hvilke værdier der er passende på netop det

te kopieres ind i et børne- og ungdomsmiljø. Seniorlandsholdet har

træningsmiljø. Der kan også være forskel på, hvilke værdier der er

værdier, der går på målrettet træningsindsats og på at præstere på

bedst egnede for klubbens mini- og børnemiljø og ungdoms- og

højeste niveau, som er vigtige værdier for et landshold, såsom:

juniormiljø. Søg gerne inspiration fra andre miljøer, men udarbejd
et værdigrundlag for netop jeres specifikke børne- og ungdoms-

• Vi træner for at vinde.

miljø.

• Vi sætter ambitiøse mål.
• Vi lever professionelt.
• Vi har et formål med al træning.
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2) Formuler værdierne i fællesskab

3) Oversæt til konkrete handlinger

	Det er vigtigt at de involverede personer i miljøet føler, at de er

	Værdier kan være lidt ”flyvske”. Derfor ligger der et stykke arbejde

medejere af værdierne, hvis værdierne for alvor skal gøre nytte i

i at oversætte dem til konkrete handlinger. Seniorlandsholdets

træningsmiljøet. Værdier kun udarbejdet af trænere og ledere, vil

værdi ”vi hjælper hinanden med at være fokuserede” kan f.eks.

ikke på sammen måde give løbere og evt. forældre ejerskab og

betyde, at løberne i bilen på vej ud til en træning tager initiativ til

forpligtelse overfor hinanden til rent faktisk også at udleve dem.

at snakke med en anden løber om træningens fokus. Værdien ”vi

Derfor er det en god idé, at de involverede personer deltager i at

bidrager også, når vi ikke selv er i fokus” indebærer blandt andet,

formulere dem.

at man til mesterskaber er god til at støtte og hjælpe andre løbere
eller løfte praktiske opgaver, når man ikke selv skal i konkurrence.

	Man kan gøre dette på mange måder. På seniorlandsholdet har

	Konkrete handlinger for klubbens børne- og ungdomsmiljøs

løberne f.eks. interviewet hinanden om ”oplevelser med landshol-

værdier kunne eksempelvis være ”vi giver altid hånd eller highfive

det, hvor det at være en del af holdet, gjorde dig bedre/mindre

ved start på træning” for værdien ”vi skal alle sammen føle os

god”. Når de har fortalt deres historier, har de (løbere, trænere og

velkomne”. Eller ”vi kommer altid til træning” for værdien ”vi træner

ledere) i fællesskab undersøgt hvilke værdier, der lå bag. De har

for at blive bedre”.

også – i grupper – lavet små sjove film om drømmesituationen
”når holdet i fremtiden bliver verdens bedste”, og igen ud fra disse

4) Gør værdierne synlige

film diskuteret værdier. Udarbejdelsen af holdets værdier kan på

	Når værdierne først er formuleret, er det vigtigt, at de bliver synli-

den måde blive en sjov og anderledes oplevelse, som kan styrke

ge. Når seniorlandsholdet rejser, er værdierne altid hængt op. En

fællesskabet.

synlig væg i klubhuset er et oplagt sted at synliggøre værdierne
for de forskellige hold i klubbens børne- og ungdomsmiljø. Tag
gerne værdierne frem, når de skal bruges aktivt.
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5) Brug værdierne aktivt
	Hvis værdierne ikke bare skal blive til fine ord, der står på en væg,

•	Vi bidrager til fælles opgaver (skygning, madlavning, kørsel til
træning/stævner, m.m.).

så skal de bruges aktivt. Når landstrænerne diskuterer svære

•	Vi kender til de fire forskellige skyggeroller.

beslutninger, hiver de altid værdigrundlaget frem og tjekker, om

•	Vi kommer altid, så træningen kan starte til tiden.

der er hjælp at hente. Et tiltag som holdet er særligt glad for, er
”dagens gode historie”. Under træningslejre og mesterskaber

Lav gerne et forældremøde en gang om året, hvor nye forældre in-

vil nogle af de daglige aftenmøder indeholde dette punkt. Her

troduceres til mini- og børnemiljøets værdier, så alle kender retnings-

kan løbere og trænere på skift ”give hinanden en god historie”.

linjerne og kan støtte op om dem. Værdier for mini- og børnemiljøet

Reglerne er simple. En løber eller træner fortæller en historie fra

vil ofte være af mere lavpraktisk karakter, og eftersom den aktive

dagen direkte til en anden løber eller træner. Den gode historie

brug af værdierne ikke nødvendigvis involverer løberne, giver tiltag

skal begrundes i en konkret værdi. Alle på holdet skiftes til at ud-

som ”månedens gode historie” mindre mening.

vælge dagens bedste historie, og der er altid en spiselig præmie
til fortælleren og modtageren af historien (som deles med resten

Værdier for ungdoms- og juniormiljøet

af holdet). Løberne og trænerne nyder at have et forum til at både

For ungdoms- og juniormiljøet skal løberne i højere grad involveres

give og modtage ros – og samtidig styrker det holdets værdier.

i værdiarbejdet. Specielt for juniormiljøet er det vigtigt at have nogle

	”Dagens gode historie”, bliver for omfangsrigt i klubbens børne-

fælles værdier, som alle kan se sig selv i og støtte op om, da løber-

og ungdomstræning. I stedet kunne et godt tiltag være ”måne-

nes motiver kan være meget forskellige. For ungdomsløberne vil der

dens gode historie”. Efter den sidste træning i måneden, og gerne

rent udviklingsmæssigt være forskel på, hvorvidt løberne er klar til at

i forbindelse med fællesspisning eller anden social aktivitet, kan

indgå i en proces omkring udarbejdelse af værdier for ungdoms- og

løberne få lov til at fortælle gode historier til hinanden fra den

juniormiljøet. Vi anbefaler derfor, at juniorløberne deltager aktivt i

sidste måned. Nogle klubber praktiserer med succes at kåre

udarbejdelsen af værdigrundlaget, og at ungdomsløberne er med

”månedens løber”, hvor trænerne udvælger en løber, der har

”på en lytter”, så de ser, hvordan det foregår og hører argumenterne

udvist særlig god indstilling eller indsats. ”Månedens løber” og

bag værdierne. I den aktive brug af værdierne skal ungdomsløberne

”månedens gode historie” kan sagtens kombineres. Månedens

deltage på lige fod med juniorløberne. Forældre til ungdoms- og

løbere kunne f.eks. være fortælleren og modtageren af månedens

juniorløbere skal ikke deltage i arbejdet med værdierne, men infor-

gode historie, hvor alle løbere og trænere stemmer og kårer den

meres om dem, så de ved, hvordan tingene fungerer, og kan støtte

bedste historie. Kåringen af månedens løbere vil på den måde

op om det hjemme.

understøtte de værdier, som træningsmiljøet arbejde efter.
6) Genbesøg værdierne med jævne mellemrum
	Som det er beskrevet i pkt. 1, så defineres miljøet af de involverede personer i miljøet. I børne- og ungdomsmiljøer vil der ofte være
løbende udskiftning af de involverede personer, fordi løbere rykker
op på nye hold, der kommer nye til, og der kan være udskiftning
af trænere og ledere. For at alle involverede personer skal kunne
se sig selv i værdierne og føle ejerskab for dem, er det en god idé
at genbesøge værdierne ca. hvert andet år. Tag udgangspunkt
i de eksisterende værdier, og diskuter, om der er noget der er

At udarbejde et værdigrundlag
for klubbens børne- og ungdomsmiljø og bruge det aktivt, vil
være med til at skabe og definere
en stærk og sammenhængende
holdkultur.

noget, der mangler, noget, der er overflødigt eller måske noget
ikke længere passer på det miljø, man gerne vil have.
I arbejdet med at skabe et værdigrundlag for børne- og ungdomsmiljøet i klubben er der stor forskel på, hvilke udviklingsniveauer
man har med at gøre. Både i forhold til værdiernes formål og de
involverede personer. Vi skelner her mellem mini- og børnemiljøer og
ungdoms- og juniormiljøer.
Værdier for mini- og børnemiljøet
For mini- og børnemiljøet er det i højere grad forældrene end løber-

Holdkulturen viser sig i den
måde alle involverede personer
handler i miljøet og ved, at nye
medlemmer hurtigt bliver
opdraget i kulturen. Holdkulturen vil fungere som en stabiliserende kraft i miljøet.

ne, der sammen med trænere og ledere, skal definere og arbejde
med miljøets værdier. Selvom løberne er omdrejningspunktet for
miljøet, så er de for unge til at kunne forstå værdiernes funktion og
betydning og til at kunne anvende dem i praksis. Til gengæld spiller
løbernes forældre en vigtig rolle i et velfungerende miljø. Specifikke
værdier for mini- og børnemiljøet kan f.eks. være:
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Trænerfunktioner
og trænerens handleformer

Cheftræneren

Trænerens opgaver og metode varierer, alt efter hvilken trænerfunkti-

børn og unge og arbejder på tværs af holdinddelingerne. Der er

on man har, og hvilken aldersgruppe man er træner for. I dette afsnit

mange opgaver for cheftræneren, og hvis klubben har mange hold,

beskriver vi det at være klubtræner for forskellige aldersgrupper og

kan det overvejes at dele cheftrænerrollen, så én f.eks. er ansvarlig

med forskellige funktioner. Vi mener, at en veldefineret fordeling af

for træningen af de 4-12-årige, og en anden har ansvaret for de

trænerfunktioner i børne- og ungdomstræningen i klubben vil gøre

13-20-årige. Cheftræneren skal have gode organisatoriske, faglige

det lettere og mere overskueligt at være træner, da ansvarsopgaver-

og personlige kompetencer.

Cheftræneren er ansvarlig for klubbens samlede træningstilbud for

ne defineres og fordeles ud mellem flere trænere.
Træningsplanlægning
I beskrivelsen tager vi udgangspunkt i opbygningen og indholdet i

Cheftræneren er ansvarlig for planlægningen af træningen. Fra

Dansk Orienterings træneruddannelser (rettet mod børn og unge),

udarbejdelse af års- og kvartalsplaner til sikring af, at holdtrænerne

som er bygget op omkring fire forskellige trænerfunktioner; Chef-

får fordelt planlægning og gennemførsel af de enkelte træninger

træner, holdtræner, hjælpetræner og personlig træner (figur 7.8).

imellem sig. Planlægningen består bl.a. i at bestemme hvilke dage

Herudover er holdtræneren inddelt yderligere efter de fire udviklings-

og tidspunkter, der skal trænes på, overordnet indhold i trænin-

niveauer. Beskrivelserne herunder er vores forslag til opgavefordelin-

gen med integrering af den fysiske og motoriske-, o-tekniske- og

gen mellem trænerfunktionerne, men skal selvfølgelig tilpasses den

sportspsykologiske udviklingsmodel, brug af terræner/kort, praktisk

enkelte klubs behov og situation. Samtidig er det vigtigt at under-

arbejdsfordeling mellem trænerne, koordinering i forhold til klubbens

strege, at inddelingen og hele omfanget af trænerfunktionerne, som

andre træningstilbud og aktiviteter, osv. Træningsplanlægning er en

illustreret i figuren, er anbefalinger til de klubber, som har opdelt træ-

central del af rammerne omkring træningen og skal sikre, at træ-

ning for alle fire udviklingsniveauer. For klubber med færre løbere er

ningsindholdet er gennemtænkt og tilpasset det aktuelle holds alder

der naturligvis brug for færre hold og færre trænere. Læs mere om,

og niveau. Samtidig giver det gode arbejdsforhold for holdtrænere

hvordan man som klub kan organisere sig på en god måde i forhold

og hjælpetrænere, at der er styr på planlægningen. Læs mere i kapi-

til løbere og trænerressourcer i kapitel 8, ”Klubbens organisering”.

tel 6, ”Træningsplanlægning”.

Cheftræner

Den personlige træner

Minihold (4-8 år):
Holdtræner (børnetræner)
Hjælpetrænere

Børnehold (9-12 år):
Holdtræner (børnetræner)
Hjælpetrænere

Ungdomshold (13-16 år):
Holdtræner
(ungdomstræner)

Juniorhold (17-20 år):
Holdtræner
(ungdomstræner)

For løbere over 15 år,
der gerne vil gøre en træningsindsats
ud over de faste træningstilbud
i klubben og TC’er.

Figur 7.10 Forskellige trænerfunktioner i børne- og ungdomstræningen.
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Organisering og forankring i klubben

Facilitere ”Det gode træningsmiljø”

Cheftræneren skal sikre, at træningen for det aktuelle hold er velinte-

Cheftræneren har det overordnede ansvar for at skabe et godt

greret og forankret i klubbens andre træningsaktiviteter og generelle

træningsmiljø og har gennem sin uddannelse fået viden om – og

organisering. Cheftræneren skal sikre en glidende overgang mellem

værktøjer til – at arbejde målrettet med kulturen og værdierne for

de forskellige aldersinddelte hold, så løbernes udvikling naturligt

børne og ungdomsmiljøet. Cheftræneren vil derfor ofte stå for den

følger oprykning til næste hold. Cheftræneren skal desuden sikre

kommunikation med løberne og deres forældre, som ikke omhandler

børne- og ungdomstræningens sammenhæng med resten af klub-

indholdet i den enkelte træning. Det kan være information om, hvad

bens virke og organisation. Det kan f.eks. ske gennem et koordine-

der sker på kort og lang sigt i selve træningen, i klubbens andre

rende børne- og ungdomsudvalg, hvor bestyrelsesrepræsentanter,

aktiviteter og stævnedeltagelse. Hvilken retning, der arbejdes i, og

forældrerepræsentanter, trænere og evt. løberrepræsentanter kan

hvordan alle kan være med til at bidrage til, at træningsmiljøet bliver

organisere børne- og ungdomsmiljøet.

endnu bedre. Dette faciliteres igennem infomøder eller i forbindelse
med træningen.

Vejledning af andre trænere
Cheftræneren skal ikke stå for at forberede og gennemføre den

Tovholder på sportspsykologisk udvikling og træning

enkelte børne- og ungdomstræning. Cheftræneren skal dog ofte

Cheftræneren har igennem sin uddannelse fået mere dybdegående

være til stede på træningen og observere trænere og løbere med

viden om sportspsykologisk udvikling og træning. Cheftræneren

henblik på at give konstruktiv feedback til trænere og reflektere over,

skal planlægge og koordinere med holdtrænere og hjælpetrænere,

om træningsindholdet fungerer efter hensigten. Cheftræneren skal

hvornår og hvordan de forskellige sportspsykologiske færdigheder

understøtte holdtrænerne i opfølgning på og evaluering af løbernes

skal integreres i børne- og ungdomstræningen. Cheftræneren skal

udvikling og færdighedsniveau, herunder brug af evalueringsske-

ikke nødvendigvis selv stå for den sportspsykologiske færdigheds-

maer. Cheftræneren har mere viden om både fysisk og motorisk,

træning, men skal sikre sig, at de andre trænerne er klædt på til

o-teknisk og sportspsykologisk udvikling og træning igennem sin

opgaven.

uddannelse og har ansvar for at planlægge teoretiske oplæg omkring disse emner.

Holdtræneren

Slutteligt er det cheftrænerens ansvar at sikre, at klubbens trænere

Holdtræneren er den, der arbejder tættest på løberne inden for det

har de rette kompetencer, og cheftræneren skal være opmærksom

givne udviklingsniveau. Holdtræneren står klar til at formidle oriente-

og opsøgende i forhold til videreuddannelse af trænergruppen og

ringsglæde og -viden uge efter uge og sikrer, at den enkelte træning

rekruttering af nye trænere med de rette kompetencer. Læs mere

kører og har et spændende og relevant indhold. Holdtræneren skal

om trænerrekruttering i kapitel 8, ”Klubbens organisering”.

have gode relationelle og faglige kompetencer og formidlingsevner.
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Forberedelse og gennemførsel af træningen

fysisk og motorisk- og o-teknisk træning. Der er mere brug for ”hæn-

Holdtrænerens vigtigste ansvar er at forberede og gennemføre den

der” end specialister. Minitræneren skal rose alle løberne for deres

enkelte træning for klubbens minihold, børnehold, ungdomshold

indsats i træningen, uanset færdighedsniveau, så løberne føler sig

eller juniorhold. Herunder både fysisk og motorisk træning, o-teknisk

gode og har lyst til at komme igen og vise, hvad de kan.

træning og til en vis grad sportspsykologisk træning. Holdtræneren
skal derfor have en grundlæggende viden om fysisk og motorisk og

Et trygt læringsmiljø for miniløberne skabes gennem leg, fordi leg

o-teknisk udvikling og træning af børn og unge orienteringsløbere,

er sjovt og motiverende. De yngste miniløbere i aldersgruppen 4-8

og en evne til at omsætte dertilhørende udviklingsmodeller i praksis

år leger rollelege, hvor de gerne vil indtage bestemte roller, f.eks. at

i klubbens børne- og ungdomstræning. Dette sker ud fra en lang-

bevæge sig som forskellige dyr. For større træningshold kan det fint

sigtet træningsplan, som cheftræneren har ansvar for at udarbejde,

være parallellege, hvor en gruppe f.eks. bevæger sig som dyr og en

men som gerne skal være planlagt i samarbejde med holdtræneren.

anden gruppe som forskellige flyveobjekter – og omvendt.

Forberedelsen består i at planlægge, hvilke elementer træningen
skal bestå af, og hvordan den enkelte træning skal foregå (herunder

Løberne vil til sidst på dette udviklingsniveau også begynde at gå

brug af hjælpetrænere), samt at kunne lave specifikke o-tekniske op-

mere op i regler, og rollelegene skal efterhånden erstattes af regelle-

læg ved hjælp af diverse elektroniske hjælpemidler (Condes, Ocad

ge, f.eks. ”skovstratego” eller ”høvdingebold”. Lad gerne løberne selv

m.m.). Gennemførsel af træningen består i at give gode, tydelige og

komme med forslag og fremsætte idéer i legen, f.eks. et nyt dyr eller

motiverende instruktioner, feedback og umiddelbar evaluering før,

en ny regel. Legene må gerne være gentagelser eller små variationer

under og efter træningen, så løberne er klar over, hvad der skal ske

af kendte lege, da dette skaber tryghed. Miniløberne kopierer og

og kan få maksimalt udbytte af træningen.

afprøver, så derfor er det vigtigt, at træneren selv deltager i legen/
træningen og viser, hvordan øvelsen skal laves. Man kan også lade

Analyse og evaluering af træningen

løberne vise for hinanden på skift.

og løbernes udvikling
Holdtræneren er den, der følger løbernes udvikling og trivsel tættest.

Miniløberne har brug for stabilitet og genkendelighed. At have en

Holdtræneren har et ansvar for løbende at analysere, evaluere

formaliseret start på træningen, med et fast ”ritual”, signalerer, at

og reflektere over, hvordan det går, og om der er noget, som kan

nu skal løberne have deres opmærksomhed rettet mod træneren.

gøres bedre fra både løber- og trænerside. Løbernes udvikling af

Hvis træningen starter på samme måde hver gang, så kan løberne

forskellige færdigheder, inden for både det fysiske og motoriske- og

indstille sig på, at nu er vi til træning. En fast afslutning på træningen

o-tekniske område, skal optimalt set evalueres to gange årligt, ved

skaber en god ramme og kan være med til at styrke fællesskabet

afslutningen af en halvårssæson.

ved at sige ”tak for i dag” på gruppens helt særlige måde.

Kommunikation

Minitrænerens handleformer

Alle trænere skal kunne give en god instruktion. For holdtræneren

Når minitræneren beskrives som den legende foreviser, er det

er det ekstra vigtigt, da det oftest er holdtræneren der, via instruk-

først og fremmest, fordi træneren er facilitator for løbernes læring.

tionen, sætter scenen for træningen og løbernes læringsproces.

Læringsprocessen og interaktionen med løberne skal være træne-

Holdtræneren bør løbende evaluere sine instruktioner eller bede

rens primære fokus. Minitrænerens handleform er at vise, katalysere

cheftræneren om hjælp til det, så man sikrer, at instruktionerne bliver

og lege med, og for de ældste løbere i gruppen kan der yderligere

ved med at være relevante og motiverende for løberne.

arbejdes med en vis grad af instruktion, forklaring og korrektion.

Det er en stor og krævende arbejdsopgave at skulle forberede,

Instruktionen bør specielt for de yngste ikke indeholde tekniske

gennemføre og evaluere børne- og ungdomstræning uge efter uge,

forklaringer, der kræver abstraktion og refleksion. Derimod kan små

og samtidig være opmærksom på en masse forskellige løbere og

historier, oplæg og rollespil, hvor løbernes forestillingsevne og fantasi

forældre. Holdtræneren har derfor i udgangspunktet ikke andre

bringes i spil, med fordel anvendes. Det kan være en fortælling om,

ansvarsopgaver. Men som tidligere skrevet er der forskel på, om

at nissen har stjålet pebernødderne, og nu skal løberne hjælpe med

man er træner for et minihold eller et ungdomshold, så her følger

at finde dem, ved at følge snoren igennem skovbunden. Eller ved

en beskrivelse af, hvad man som holdtræner skal være særligt

fortælle løberne, at Rasmus Klump har været på besøg og har glemt

opmærksom på for de forskellige udviklingsniveauer.

nogle pandekager, som løberne kan få lov til at smage, når de har

Minitræneren

løbet pandekageløb.

Minitrænerens rolle kan bedst defineres som en: legende foreviser.

Feedback til miniløberne bør være så konkret og præcis som muligt.

Den overordnede målsætning bør være at skabe et trygt lærings-

Træneren bør i vid udstrækning give feedback ved at vise, hvorledes

miljø, hvor de sociale relationer og trivsel er i fokus. Det vigtigste

øvelser kan korrigeres og varieres. For denne aldersgruppe skal

er, at minitræneren er en begejstret formidler og deltager aktivt i

træneren helt afholde sig fra forklarende og reflekterende feedback.

træningen. Minitræneren behøver ikke have så stor faglig viden om
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Børnetræneren

Børnetrænerens handleformer

Børnetræneren er den: Forklarende instruktør. Primært mål for

Som den forklarende instruktør kan børnetræneren benytte sig af

børnetræningen skifter fra at have været centreret omkring tryghed

aldersgruppens stigende evner til abstraktion og evne til at beskrive

til også at fokusere på de gode relationer og samarbejde. Træningen

egen præstation. Der bør ikke anvendes reflekterende feedback,

skifter fokus fra ”leg” til ”træning med legende tilgang”. Den primære

men derimod direkte anvisninger i terrænet og træningssituationen.

opgave i børnetræningen er at gøre træningen sjov og udfordrende,

Evaluering, samtale og vejledning er elementer, som børnetræneren

så løberne har lyst til at komme tilbage næste gang. Børnetræneren

kan begynde at inddrage i interaktionen med løberne. Overgangen

er et forbillede for løberne og skal være sig denne rolle bevidst. Alle

til den mere instruerende form skal balanceres i forhold til løbernes

løberne skal fortsat roses for deres indsats i træningen, men frem-

overgangsfase fra leg til begyndende træning i form af målrettet leg.

hæv dem, der gør en god indsats for sammenholdet, og dem, der

Selvom træneren skal være den forklarende instruktør, lærer bør-

arbejder for at blive bedre, uanset færdighedsniveau.

neløberne fortsat meget af at kopiere og afprøve det, de ser andre
gøre. Børnetræneren skal derfor fortsat forevise korrekt udførsel af

Børneløberne er regelbundne, og de vil gerne deltage i udfærdigel-

øvelser, og også lade andre løbere vise.

sen af reglerne og forhandle regler, hvilket de skal have mulighed
for. Øvelserne skal ofte være holdorienteret, så løberne lærer at

Børnetræneren kan i større omfang stille opgaver og spørgsmål,

samarbejde og styrke de sociale relationer. Legen er fortsat vigtig på

som løberne skal besvare – enten i forbindelse med instruktionen til

dette udviklingsniveau for at skabe motivation og trivsel, men legene

træningen, i forbindelse med udførelsen eller feedback og evaluering

må gerne være målrettet træning af færdigheder. Børneløberne

efter træningen. ”Er der nogen, der kan se på kortet, hvilken post

begynder at blive opmærksomme på egne sportslige evner og vil

der er placeret ved en punkthøj?” eller ”hvor mange meter er 1cm

ofte gerne udvikle sig og blive bedre. De bliver også i stand til at

på kortet i målestok 1:10.000 i virkeligheden?” kan være relevante

sætte mål og evaluere egne præstationer. Med en evne til at sætte

spørgsmål, som kan få løberne til at reflektere.

mål og evaluere egne præstationer, er motivationen for en mere
fokuseret og målrettet træning til stede. I træningen kan træneren

Ligesom for minitræneren skal feedback holdes til konkrete situatio-

stille og roligt begynde at arbejde med procesmål (ikke resultater!)

ner, dog kan børnetræneren i større grad anvende forklaringer som

for løbernes udvikling. Det er vigtigt, at løberne selv inddrages i

opfølgning og korrigering til øvelser. Feedback skal understøtte, og

målsætningsprocessen.

ikke erstatte, løbernes egne erfaringer. De skal først og fremmest
lære ved at praktisere.
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Den gode mini- og børnetræner:
•	Er inkluderende, venlig og glad
– fremhæver succeser for alle
løbere.

Træningen er mere målrettet læring, igennem instruktioner, der går
på korrekt udførsel af en færdighed. Før træneren kommer med
angivelse af den korrekte udførsel i den o-tekniske instruktion, er det
en god idé først at stille mere åbne spørgsmål omkring færdighederne til løberne. ”Hvad skal man gøre for at tage en kompasretning?”
eller ”hvad kunne være et godt opfang til post 9?”.
Feedback og evaluering skal for ungdomsløberne være en vekslen

•	Er engageret – og leger med.
•	Er et godt forbillede – i både ord
og handling.

mellem og makkerevaluering og evaluering mellem træner og
løber, hvor løberne observerer hinanden og giver feedback. Det er
træneren, der skaber rammerne for refleksionen mellem løberne og
giver dem råd til, hvad de skal kigge efter, og hvordan de giver god
feedback og evaluering. I den o-tekniske feedback og evaluering
skal løberne i høj grad selv gøre refleksionerne, men træneren skal

•	Er procesorienteret – fokuserer
på udvikling frem for resultater.

hjælpe dem på vej med veltilrettelagte spørgsmål. Som det beskrives i Orienteringens læringscirkel tidligere i dette kapitel, er det især
”hvorfor”- og ”hvordan”- spørgsmålene, der er gode at bruge her:
”hvorfor gik det som det gik?” og ”hvordan kan det bruges videre?”

Ungdomstræneren
Ungdomstræneren er den instruerende coach. For ungdomsløberne skal træningen være centreret omkring udvikling af færdigheder.
Løbernes egen udvikling skal synliggøres (for den enkelte løber),
hvad end det gælder sportslig eller sociale udvikling eller udvikling
af evner som træner eller leder. Der kan være stor forskel på, hvor
i puberteten ungdomsløberne befinder sig; for nogle løbere er den
måske lige startet, mens den er overstået for andre løbere. Der kan
være stor spredning på både fysisk og mental udvikling, og det er en
udfordring for træneren, da der er stor forskel på løbernes behov.
Ungdomsløberne er hovedsageligt flokdyr. Deres valg vil ofte bero
på vennernes valg, og de begynder for alvor at frigøre sig fra forældrene. Løberne vil søge andre voksne, som de er trygge ved, og
som de kan dele tanker og hemmeligheder med. Ungdomstræneren
skal være klar til at lytte. Løbernes forskellighed i sportsligt niveau
og ambitioner bliver mere udtalt i løbet af puberteten og kan true
samhørigheden på holdet. Træningen skal derfor også indeholde
aktiviteter, der kan styrke relationerne, i rammer, hvor det sportslige
ikke er vigtigst.
For ungdomsløberne øges fokus på konkurrence, og det er vigtigt,
at træneren hjælper løberne med at håndtere konkurrenceelementet,
f.eks. sejre og nederlag, på en hensigtsmæssig måde. Træneren
kan i højere grad udfordre løberne, når der samtidigt gives plads og
rum til at fejle. Så tør løberne kaste sig ud i noget, de endnu ikke
mestrer.
Ungdomstrænerens handleformer

I puberteten kan det være svært for løberne at lære nye færdighe-

Som instruerende coach skal ungdomstræneren turde udfordre og

der, fordi de vokser meget. Løberne kan opleve decideret nedgang i

stille krav til løberne. Træneren skal også stille krav til løbernes aktive

deres niveau, specielt for pigerne. Det er vigtigt, at træneren fortæl-

og koncentrerede deltagelse, om ikke på hele træningen, så på

ler løberne, at det kan være, fordi kroppen vokser meget, og at det

udvalgte dele.

er en fase, der nok skal gå over.
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Juniortræneren
Juniortræneren er den coachende facilitator. I gruppen af juniorløbere vil der måske være nogle, der arbejder meget målrettet med
deres sportslige færdigheder med ambition om at dyrke orientering

Den gode
ungdoms- og juniortræner:

på eliteplan, mens andre vil fortsætte med at dyrke orientering af andre grunde, f.eks. fællesskabet, naturoplevelser og sundhed. Og så
er der alle dem, der vil lidt af det hele og motiveres af flere ting. De
vil stadig udvikle sig sportsligt og f.eks. løbe gode stafetter, men vil
ikke satse fuldt på en elitekarriere. Gruppefællesskabet fylder stadig

•	Er opmærksom – på løbernes
forskellige udvikling og
motiver.

meget, og meget nære venskaber kan også med stor sandsynlighed
konsolideres i denne alder. Juniorløberne føler stor tilknytning til
de fællesskaber, som de vælger at være en del af, så løberne skal
inddrages i, hvad holdets værdier er, og hvordan det er organiseret.
Det styrker ejerskabet og tilhørsforholdet.
Juniorløberne kan tildeles stort ansvar for egen træning og læring.
Det betyder ikke, at træneren er unødvendig. Det er stadig træneren,
der står for rammerne omkring træningen, men man kan godt lade
løberne komme med indspil og tage initiativ. Træneren skal i høj grad
gøre plads til løbernes input og idéer, men også udfordre dem og
stille kritiske spørgsmål. Træneren kan facilitere juniorløbernes eget
initiativ til træning og ”leg” ved f.eks. at sørge for, at de har adgang til
klubhuset, har Condes-licens og kortfiler m.m.
Juniortrænerens handleformer
Over for de sportsligt fokuserede løbere skal juniortræneren være
coach og instruktør. For dem er det vigtigt, at træningen er målrettet
præstationsoptimering, hvor den tidligere har skullet være sjov og
givende i sig selv. Der skal arbejdes med detaljer og finpudsning af
konkurrencerelaterede færdigheder, og her skal løberne stimuleres
gennem refleksiv dialog og coaching. Træneren skal komme med
kritiske refleksioner over løbernes færdighedsanvendelse og niveau.
Løberne lærer også meget gennem observation af andre, og makkerfeedback eller evaluering i større grupper eller for hele holdet bør
faciliteres af træneren.
I det bredere klubmiljø bør juniorløberne inddrages i forhold til træningsmiljøets værdier og træningsaktiviteternes indhold. Træneren
skal her være mere facilitator end instruktør eller coach. Løberne
skal selv komme frem til, hvad de gerne vil med deres træningsmiljø,
men træneren kan diktere retning og rammer – både for den enkelte
løber og for holdet. Dette skal dog ske så sjældent som muligt, da
samarbejde og dialog har første prioritet.
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•	Er fagligt kompetent – og tør
udfordre og stille krav til
løberne i træningen.
•	Er inddragende – og får løberne
til at tage initiativ og ansvar
for træningsmiljøet.
•	Er procesorienteret – fokuserer
på udvikling frem for resultater.

Hjælpetræneren
Hjælpetrænerens rolle består først og fremmest i at støtte holdtræ-

det niveau og med ting, som klubtrænerne ikke har tid og mulighed
for at tage sig af.

neren og løberne i forbindelse med klubbens minitræning, børnetræning og evt. ungdomstræning. Hjælpetræneren har udelukkende

Når løberne bliver 15 år, har de mulighed for at starte i et TC, hvis de

opgaver, der knytter sig til afvikling af den enkelte træning, og

er motiverede for den sportslige vej og har lyst og ambitioner for at

opgaverne kræver kun minimal forberedelse. Hjælpetræneren skal

træne – også udover den organiserede træning i klubben. Samtidigt

kunne hjælpe til med at lave en god opvarmning, og evt. cirkeltræ-

er folkeskolen ved at være overstået, og løberne står over for et af

ning, og assistere trænerteamet ved at være skygge for en eller flere

de første store skift i livet. Det kan være svært for holdtræneren og

løbere. Derudover kan hjælpetræneren løse små praktiske opgaver

cheftræneren at holde styr på alle forhold omkring alle løbere, så

i løbet af træningen, f.eks. flytte nogle poster, snakke med nogle

derfor kan der med fordel kobles en personlig træner på løberen på

forældre. Hjælpetræneren er, ligesom holdtræneren, tæt på løberne

dette tidspunkt. Holdtræneren kan også godt være personlig træner,

og forældrene og skal gerne have gode relationelle kompetencer og

men holdtræneren har mange andre frivillige opgaver, som kan gøre

formidlingsevner, hvorimod de store faglige kompetencer ikke er et

det svært at få tid til også at være personlig træner. At tilknytte en

must.

ekstern personlig træner er desuden en god mulighed for at stimulere løberne med andre perspektiver. Det kan være gavnligt for deres

Opvarmning

udvikling, når der kan komme input fra flere forskellige personer

En god opvarmning skal gøre løberne varme og klar til resten af

og med forskellige perspektiver, så længe klubtrænernes og den

træningen, men kan i lige så høj grad bruges til at træne forskellige

personlige træners råd og vejledning følger de samme principper og

fysiske og motoriske færdigheder og fungere som en social aktivitet.

værdier.

Det er derfor ofte en god idé at basere opvarmningen på forskellige
lege, selvfølgelig vigtigst for de mindste, men ungdoms- og juniorlø-

Hvis der skal tilknyttes en personlig træner, er det afgørende, at

bere synes også det er sjovt med legende opvarmningsøvelser, hvis

løberen har en oprigtig motivation for at træne målrettet mod at

de er designet rigtigt. Læs mere om hvordan man laver en god op-

udvikle sine sportslige evner og for at præstere. Nogle løbere starter

varmning for forskellige aldersgrupper i kapitel 3, ”Fysisk og motorisk

i et TC og får tilknyttet en personlig træner, fordi mange andre af

udvikling og træning”.

deres jævnaldrende gør det, og fordi de lidt tror at ”det er sådan man
gør”. Det kan føre til misforståelser, som hverken er motiverende for

Skygning

løber eller træner. Det er vigtigt, at klubtrænerne italesætter overfor

En anden vigtig hjælpetræneropgave er at kunne fungere som skyg-

løberne, at det er helt ok, hvis de ikke vælger at starte i et TC eller få

ge i forbindelse med o-teknisk træning. Hjælpetræneren skal derfor

en personlig træner. Som det beskrives i kapitel 2, ”Børn og unges

kende til de fire forskellige skyggeroller. Der er ofte brug for mange

motivation for orientering”, er det langt fra alle, der motiveres af den

skygger, især for de ældste miniløbere og evt. børneløberne, da

sportslige vej, og det er helt naturligt.

de er på et tidspunkt i deres o-tekniske udvikling, hvor de skal til at
lære at løbe alene. Løbere i denne alder har derfor oftest behov for

Inden der tilknyttes en personlig træner, er det derfor vigtigt, at tinge-

en tryghedsskygge, men hjælpetræneren kan samtidigt observere

ne er afklaret og aftalt med den enkelte løber og med den aktuelle

løberne og få et indtryk af løbernes o-tekniske niveau. Ved at fortælle

personlige træner. Det betyder, at både løber og personlig træner

sine observationer videre til holdtræneren og evt. cheftræneren,

ved, hvad løberen kan forvente af den personlige træner, men

kan hjælpetræneren på den måde fungere som holdtrænerens

også hvad den personlige træner kommer til at forvente af løberen.

”forlængede arm” og komme med vigtige observationer, holdtræne-

Denne forventningsafstemning er et vigtigt udgangspunkt for et godt

ren ikke selv har mulighed for at få. Efter skygningen af en løber skal

samarbejde, og i denne proces har cheftræneren og holdtræneren

hjælpetræneren runde træningen af sammen med løberen, i form af

en vigtig opgave. I processen skal både løber og den personlige

en kort snak om træningen og give et eller flere gode råd. Hvis det

træner ”have lov” til at sige fra, hvis de ikke føler, at det kommende

er muligt, kan det også være hensigtsmæssigt, hvis hjælpetræneren

samarbejde mellem træner og løber vil komme til at fungere.

allerede inden træningen ved, hvilke løbere der skal skygges, så
hjælpetræneren kan få information om løbernes niveau og evt. et

For løbere under 15 år anbefaler vi, at der ikke tilknyttes personlige

par opmærksomhedspunkter fra holdtræneren, inden skygningen

trænere, uanset hvor meget trænere, løbere og evt. forældre ønsker

startes. Læs mere om skygning i kapitel 4, ”O-teknisk udvikling og

det. Det hænger sammen med, at vi ikke anbefaler løbere under

træning”.

15 år at træne udover den organiserede træning, hvis altså den
organiserede træning består af 2 ugentlige klubtræninger, trænings-

Den personlige træner

løb/stævne i weekenden, og en eller flere andre sportsgrene i tillæg.
Det er også først fra 15 årsalderen, at løberne skal begynde at føre

Den personlige træner guider og vejleder den enkelte løber igennem

træningsdagbog, som er et krav i TC-regi, så indtil da er løberne fint

hele eller dele af sportskarrieren. Modsat cheftræneren, holdtræ-

dækket ind af holdtræneren. En personlig træner sender et signal

neren og hjælpetræneren, der skal have fokus på mange løbere ad

omkring seriøsitet, dedikation og præstationsoptimering, som vi

gangen, arbejder den personlige træner med løberen individuelt.

anbefaler, ikke fylder for meget for løbere under 15 år. Det skal nok

Den personlige træner kan og skal derfor hjælpe løberen på et an-

komme på et senere tidspunkt, når løberne er klar til det.
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En personlig træner kan med fordel være en person, som kender til

trænere for deres egne børn. Det er svært for både forælderen og

klubmiljøet, men ikke nødvendigvis er medlem af klubben. Det skal

barnet at holde forælder- og trænerrollen, og barne- og løberrollen,

også helst være en person, som bor i nærheden af løberen, hvis

adskilt, og det er vigtigt for løberens udvikling, at hjemmet er et trygt

det er muligt, da det letter kommunikation med både løber og andre

og afslappende sted, hvor der ikke hele tiden er en træner, der

trænere. Selvom det måske er en praktisk fordel, og sker med de

holder øje.

bedste hensigter, anbefaler vi dog ikke, at forældre er personlige
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Den personlige træners opgaver

I de vellykkede samarbejder mellem træner og løber opbygges der

Det er vigtigt at understrege, at den personlige træner har et stort

en stærk relation mellem løber og træner, der kan vare hele livet.

ansvar for løberens videre sportslige udvikling. Den personlige træ-

Den personlig træner er en ”betydende person” for løberen. Det be-

ner har mange opgaver, som beskrives herunder, og kan med fordel

tyder, at træneren med oprigtig interesse guider og vejleder løberen

klædes på til opgaven. Derfor har Dansk Orientering en uddannelse

igennem træning og evt. elitesatsning. Som betydende person skal

rettet mod at blive personlig træner.

træneren også agere som den professionelle voksne, der interesserer sig for løberens udvikling, men som også kan tillade sig at

Den personlige træner skal først og fremmest hjælpe løberen ved,

træde et skridt tilbage og stille kritiske spørgsmål, som holdtræneren

i samarbejde med løberen, at lægge en struktureret træningsplan,

måske ikke lige når til under klubtræningen. Den personlige træner

der tager udgangspunkt i løberens niveau, målsætninger og drøm-

kan sætte tingene lidt på spidsen uden at såre løberen, hvilket f.eks.

me, samt følge op på løberens udførte træning. Træningsplanerne

forældre har svært ved, uden at det påvirker humøret i hjemmet. Den

skal bl.a. omhandle den fysiske og motoriske træning, som løberen

personlige træner er en, som løberen stoler på, og som kan stille

skal gennemføre ved siden af den organiserede træning.

de gode spørgsmål og komme med kritiske refleksioner – også over
andre ting i livet end sporten.

Derudover kan den personlige træner også arbejde med løberens
mentale færdigheder igennem samtaler med løberen, og generelt

Samarbejdet mellem træner og løber skal bygges på tillid og på gen-

være en interesseret og lyttende samtalepartner, som kan tage

sidige aftaler. Det kan f.eks. være aftaler om, hvor tit man mødes,

”livs”vigtige elementer op og arbejde med løberens hele liv.

hvor tit løberen skal føre træningsdagbog, hvornår træneren kigger
i den og giver respons, eller hvordan løberen skal underrette træ-

Den personlige træner er derfor sparringspartner, instruktør, ven,

neren, hvis der afviges fra den lagte træningsplan. Aftalerne er helt

coach, ”betydende voksen” m.m. for løberen og skal have gode

afgørende for at samarbejdet bliver en succes.

faglige, relationelle og personlige kompetencer.
Det er den personlige træner, der ofte skal tage kontakt til løberen,
Samarbejdet mellem træner og løber

da det ikke kan forventes, at løberen gør det selv, med mindre det er

Arbejdet som personlig træner er et samarbejde mellem løberen og

en specifik aftale. I starten af et samarbejde vil mange løbere være

træneren. Hvordan det præcist skal skrues sammen, er afhængigt

forsigtige med selv at tage kontakt, men jo ældre og mere erfarne

af omstændighederne omkring både løberen og den personlige

og modne de bliver, jo mere vil de ofte også selv søge kontakten.

træner. Samarbejdet skal foregå på løberens præmisser, men den

Træneren skal ikke være bekymret for at ”det bliver for meget”, når

personlige træner skal også kunne se sig selv, og det han/hun står

det hele tiden er træneren, der tager initiativ til samtalerne. Jo mere

for som træner, i samarbejdet. Hvis den personlige træner ikke kan

den personlige træner viser sit engagement og interesse i løberen

det, så er der ikke tale om et godt ”match”, og det er der bedst for

ved at være opsøgende, jo mere vil det styrke samarbejdet mellem

alle parter, hvis der findes en anden personlig træner til løberen.

træner og løber, og løberens tro på sig selv.

Løberen skal på samme måde kunne trække sig fra samarbejdet,
hvis kemien ikke er god.

Målsætning
For at kunne lave en træningsplan skal træneren kende til løberens
kort- og langsigtede procesmål, så træningsplanen kan indrettes
efter disse. Hvis ikke løberen har nogen mål for sin udvikling og træning, skal der laves nogen mål, evt. i samarbejde med holdtræneren.
Læs mere om dette i den sportspsykologiske færdighed 6, ”Udvidet
målsætning og evaluering”.
Løberen og træneren kan også snakke om løberens drømmemål.
Motivationen for at arbejde målrettet og seriøst med sin sportslige udvikling, bunder ofte i en drøm om store sportslige bedrifter
i fremtiden. Drømmemålet kan bruges som et ”fyrtårn” i løberens
udvikling og kan i perioder, hvor tingene ikke fungerer, bruges aktivt
til at motivere løberen til at blive ved med at kæmpe videre, selvom
det er hårdt. Det kan f.eks. være, når resultaterne udebliver. Så kan
træneren minde løberen om, at det jo heller ikke er endnu, at det
store mål skal nås. Eller hvis træneren har behov for at motivere
løberen til at gøre noget, som løberen har svært ved at motivere sig
til, kan drømmemålet bruges: ”Hvis du vil kvalificere dig til Junior-VM,
så er du nødt til at træne intervaller hver uge”.
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Træneren og løberen omsætter i fællesskab drømmemålet til mere

arbejder mod sine mål. Det kan give løberen en tryghed og ro at

håndgribelige målsætninger, der brydes ned i kort- og langsigtede

have den som dokumentation for sin hårde træning. Læs mere om

mål. Målene kan både være præstationsmål og procesmål, men

træningsdagbog i den fysiske og motoriske færdighed 26, ”Brug af

sørg for at præstationsmålene aldrig står uden procesmål: ”Du vil

træningsdagbog”.

gerne vinde en medalje til DM? Hvordan skal du så træne for at
kunne det?”

Mentale færdigheder
Det er oplagt, at den personlige træner tager fat på arbejdet med

Træningsplanlægning og opfølgning

de sportspsykologiske færdigheder, i tillæg til det som klubtræner,

med træningsdagbog

TC-træner eller evt. juniorlandstræner gør. Både mentale trænings-

Den personlige træner skal hjælpe løberen med at lægge en træ-

færdigheder, lifeskills og præstationsfærdigheder er afgørende for

ningsplan, hvor løberens træning planlægges på uge-, kvartals- og

løberens sportslige udvikling, og skaber udgangspunkt for mange

årsbasis. Træningsplanen skal selvfølgelig have løberens målsæt-

af de andre opgaver, som den personlige træner skal arbejde

ning for øje, og den personlige træner skal have en god viden om

med sammen med løberen. Mentale træningsfærdigheder såsom

træningsfysiologi – herunder begreber som træningsbelastning,

motivation, målsætning og evaluering og refleksion og dialog, men

kontinuerlig træning, periodisering og formtopning.

også lifeskills såsom planlægning og commitment, spiller en stor
rolle for, hvor godt samarbejdet kommer til at fungere. Hvis løberen

I starten er det træneren, der lægger træningsplanen for løberen,

allerede arbejder med de mentale færdigheder i klubben, TC eller

men det er vigtigt at inkludere løberen i planlægningen. Optimalt

evt. på juniorlandsholdet, så skal den personlige træner sørge for at

set sker der sideløbende en uformel uddannelse af løberen, så den

koordinere det sportspsykologiske arbejde.

senere laves med løberen, for at den måske til sidst bliver lavet af
løberen (på seniorniveau). Med input og vejledning fra træneren
selvfølgelig. I kapitel 6, ”Træningsplanlægning”, er der beskrevet
og illustreret, hvad vi anbefaler at en træningsplan for de forskellige
aldersgrupper skal indeholde, for at der sker en hensigtsmæssig
sportslig udvikling.
En del af planlægningen er at kommunikere med løberen om,
hvilke træninger der skal prioriteres højest. Mange løbere vil opfatte
træneren som en autoritet, hvilket der både er fordele og ulemper
ved. F.eks. vil løbere ofte gerne gøre alt det, som træneren sætter
dem til, og kan ikke nødvendigvis selv sortere fra, hvis der pludselig
opstår sygdom, skader eller et øget lektiepres. Hvis løberen ved, at
det er en prioritet at få gennemført træning 1, 3, 4 og 6, så er der
større chance for, at løberen handler på et evt. signal fra kroppen
om sygdom eller træthed. Den personlige træner skal bakke op om
det træningsmiljø og de aktiviteter, der er i klubben og i TC, og disse
træninger skal prioriteres, medmindre der er en god grund, og det
er aftalt med klub- eller TC-træneren. Ellers kommer løberen i en
situation, hvor det bliver umuligt at leve op de forskellige forventninger. Generelt er det en god idé, at der er løbende kommunikation
omkring træningsplaner mellem den personlige træner og andre
trænere, så misforståelser undgås.
Løberen skal føre træningsdagbog, og den personlige træner skal
følge op på træningen via træningsdagbogen. Træningsdagbogen
kan med fordel føres online, så både løber og træner løbende kan
opdatere planer og gennemført træning. Det er et vigtigt redskab,
og både løber og træner har fordele af, at der føres træningsdagbog. Træningsdagbogen kan bruges til at identificere afvigelser fra
træningsplanen, og hvis de er store nok, kan planen tilpasses og
ændres. Den er også værdifuld i forhold til at få et billede af løberens
tilstand (er løberen meget træt for tiden, er der noget i kroppen, der
gør ondt, m.m.) og træneren kan dermed måske foregribe en evt.
skade eller sygdom, hvis der justeres i tide. Træningsdagbogen er
også et håndgribeligt bevis på, at løberen gør en god indsats og
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Fysiske og motoriske færdigheder

I løbersamtalen skal træneren først og fremmest få en status på

I træningsplanlægningen er det primært den fysiske og motoriske

løberen ”siden sidst”, med udgangspunkt i det, som træneren kan

træning, som den personlige træner skal hjælpe løberen med at få

læse i træningsdagbogen. Udover en dialog om det, løberen har på

struktureret. Grunden til det er, at den organiserede klubtræning,

hjerte, skal træneren sørge for, at der er noget at snakke om. Det

TC-træning og evt. stævner ofte omfatter den mængde o-teknisk

kan f.eks. være evaluering af weekendens konkurrence eller diskus-

træning, som løberen skal gennemføre. I tillæg til den organiserede

sion af ny træningsplan for det næste kvartal. I de fysiske møder har

træning vil løberen med sportslige ambitioner skulle træne fysisk

den personlige træner yderligere mulighed for at instruere løberen i

og motorisk træning ved siden af. Det kan være færdigheder, som

en ny træningsøvelse, hvis der er behov for det.

løberen er blevet introduceret til i klubtræningen, f.eks. intervaltræning, stabilitetstræning eller løbsteknisk træning. Men det kan også

En gang om året bør træneren tage initiativ til at evaluere samar-

være fysisk og motoriske færdigheder, som ikke er blevet gennem-

bejdet mellem træner og løber. Har det været frugtbart? Inspireren-

gået i klubtræningen, og som løberen derfor ikke kender til. Det kan

de? Er aftalerne blevet overholdt? Er der noget, der skal ændres

f.eks. være styrketræning med vægte eller plyometrisk træning, Den

fremover?

personlige træner skal have kendskab til disse træningsformer og
gerne sikre sig, at løberen får korrekt instruktion i øvelser til disse

Trænerskifte

færdigheder, inden træningen af færdighederne påbegyndes.

Nogle løbere har den samme personlige træner igennem hele karrieren, mens andre har 4-5 forskellige. Men det er meget sjældent, at

Løbersamtalen og evaluering

en løber udelukkende er blevet trænet af én person i hele karrieren.

I et nyopstartet samarbejde, bør de første samtaler være uformelle

Selvom der kun har været én personlig træner, har der alligevel nok

og handle om at lære hinanden at kende og evt. lave nogle aftaler

også været en klubtræner og talentcentertræner, der har stået for

om samarbejdet, såsom hvor tit de mødes. Den allerførste snak kan

noget træning. Løberen har i sin sportslige udvikling brug for forskel-

f.eks. være i forbindelse med en klubtræning, hvor den personlige

lige stimuli og perspektiver.

træner deltager, ser miljøet an, og snakker kort med løberen i et
kvarters tid efter træning. Efter et par indledende samtaler, hvor

I takt med at løberen udvikler sig, kan det ske, at løberen ”vokser

træneren også har haft tid til at sætte sig ind i løberens udvikling

fra” træneren i den forstand, at løberen skal udfordres inden for

og situation, kan der så startes op på at snakke om målsætning,

nogle områder, som træneren ikke er stærk nok i. Det kan også

træningsplaner osv.

være, at løberen flytter, eller at træneren ikke længere har tid nok til
at være personlig træner. Eller simpelthen, at løberens udvikling er

Det anbefales, at træner og løber mødes fysisk minimum en gang

gået lidt i stå, og der er brug for nye input til at stimulere løberens

i kvartalet, men gerne månedligt, hvis det kan lade sig gøre. De

udvikling. I alle tilfælde er et trænerskifte nødvendigt, og det kan

fysiske møder styrker relationen og samarbejdet. Derudover er

være en svær proces. Det kan være hårdt for træneren at erkende,

det hensigtsmæssigt med regelmæssig kontakt enten over telefon

at kompetenceniveauet ikke længere kan flytte løberen eller at skulle

eller mail, afhængig af træningsplanernes udstrækning og løberens

skuffe løberen, fordi der ikke længere er tid nok. Løberen kan være

behov, f.eks. hver søndag aften. Hellere flere samtaler med få emner

utryg ved at skulle skifte træner, når der er blevet opbygget en god

og kort opfølgning, end få, men lange samtaler. Det er træneren,

og tryg relation. Det kan også være, at løberen egentlig ønsker et

der ansvaret for at aftale og koordinere løbersamtalerne og tage

trænerskifte, men ikke vil bringe det på bane af frygt for at såre

kontakten – også selv om det ikke er aftalt, hvis træneren f.eks. kan

træneren. Den personlige træner skal agere som den professionelle

se i træningsdagbogen, at der er behov for en ekstra snak.

voksne, der prioriterer løberens udvikling, og som tør tale om det,
der er svært. Træneren skal turde spørge løberen om, hvordan
samarbejdet går, og om der evt. er brug for nye input. Og selvom
samarbejdet stoppes, kan relationen stadig vedligeholdes – den er i
mange tilfælde blevet så stærk, at den fortsætter i mange år, efter at
samarbejdet er stoppet.
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Cheftræneren

Holdtræneren

Hjælpetræneren

Den personlige træner

• Træningsplanlægning

•	Forberedelse og gen-

•	Forberede og gennem-

•	Træningsplanlægning

•	Analyse, evaluering og

nemførsel af børne- og

føre en målrettet og sjov

refleksion over det samlede

ungdomstræning, både

opvarmning

træningstilbud

o-teknisk og fysisk og

•	Integrering og forankring af
børne- og ungdomstræningen i klubbens øvrige
aktiviteter

motorisk
•	Vejlede og gøre brug af
hjælpetrænere
•	Analyse, evaluering og

•	Vejlede trænerteamet

refleksion over den enkelte

•	Teoretiske oplæg

træning

•	Facilitere ”Det gode træningsmiljø”
•	Generel kommunikation

•	Evaluering af løbernes
sportslige og sociale
udvikling

med løbere og forældre
•	Tovholder på sportspsykologisk udvikling og træning
Figur 7.11 Ansvarsopgaver for de forskellige trænerfunktioner
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•	Skygning og individuel
feedback ifm. o-teknisk
træning
•	Hjælpe med praktiske
opgaver i forbindelse med
træningen

for den enkelte løber
•	Målsætning og evaluering
•	Træning af mentale
færdigheder
•	Træning af fysiske og
motoriske færdigheder
•	Evaluering af
konkurrencer og træning
•	Betydende voksen og
interesseret
samtalepartner
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