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Talentudvikling –
hot or not

Lars Green Bach
Konsulent med ansvar
for talentudvikling i
Team Danmark

Talentudvikling og talentbegrebet anvendes i mange
forskellige sammenhænge. Hvad enten det er sport, uddannelse, erhvervsliv eller performanceområder som for
eksempel ballet, musik eller skuespil. Mange opfatter
talentudvikling som ”hot” – nærmest på grund af ordet i
sig selv. Men talentudviklingen skal gribes rigtigt an – ellers
er den i praksis ”not” og en hindring for udviklingen af
fremtidens stjerner.

Langsigtet udvikling
Det bedste eksempel på det langsigtede udviklingsfokus er Eskild
Ebbesen. Eskild begyndte at ro som
15-årig og har nu som 40-årige
taget sin femte OL-medalje. Eskild
– og hele teamet af landstrænere og faglige eksperter omkring
ham – har tænkt nyt undervejs og
skabt ny udvikling. Og de har delt
viden og erfaringer fra træning og
konkurrencer med partnere i det
omgivne miljø.
Synlige strukturer
De synlige strukturer og prioriteringer i rosporten har bidraget
til en tydelig rollefordeling mellem klub, kraftcentre og forbund.
Selvfølgelig har der været debat
undervejes – det er helt naturligt,
når mange parter skal samarbejde.
Men der har også været vilje til at
træffe nødvendige beslutninger og
prioriteringer for at udvikle roere i
verdensklasse. I forlængelse heraf
har alle parter arbejdet for en velfungerende dialog mellem klubber,
kraftcentre og forbund.
Kvalitet i træningen
Roning har en solid tradition for
uddannelse og kompetenceudvikling. Træning af ”de rigtige
ting på de rigtige tidspunkter” er

afgørende, når man arbejder med
langsigtet udvikling af færdigheder, og det kræver kompetente
folk omkring atleterne. Både hvad
angår trænere, ledere og faglige
eksperter – uanset om atleterne er
12, 22 eller 32 år.
Myter og fordomme
Talentudviklingen i dansk idræt
bygger ofte på en række myter og
fordomme, der har negativ virkning på udviklingen af talenterne.
Nogle af de mest sejlivede myter
og fordomme jeg støder på i mit
arbejde som talentansvarlig i Team
Danmark er:

sige fremtidig sportslig succes. Vi
kan ikke bruge børns sportslige
resultater som indikator for resultater senere i livet – at præstere
som voksen er reelt en helt anden
disciplin end det at præstere som
barn. Vi ved, at specialisering efter
puberteten er vejen til det højeste
sportslige niveau som senioratlet i
de fleste sportsgrene. Og endelig
er der forskning- og erfaringsmæssig dokumentation for, at fokus bør
ligge på udvikling af talenterne i
et tæt samspil med udvikling af det
nære miljø omkring dem. Det giver
kvalitet i træning og det giver et
langsigtet udviklingsfokus.

• Talenter kan ”graves frem” på et
tidligt tidspunkt gennem enkle
screenings- og identifikationsprogrammer
• Sportslig succes eller fiasko i
barndommen er en stærk indikator for talenternes resultatperspektiv
• Tidlig specialisering af børnene
er lig med et stort resultatperspektiv når de bliver voksne
• Identifikation af talenter er det
vigtigste for at opnå succes med
talentudvikling.

Set fra min stol er opskriften den,
som Dansk Forening for Rosport
har fulgt med så stor international
succes universel – hvad enten det
er i erhvervslivet, inden for uddannelse og forskning, eller i sport og
andre performanceområder.

Vi kan ikke teste børn på enkelte
parametre og af den vej forud-

God læselyst og god fornøjelse
med udvikling af verdensklasse!

Artiklerne i dette nummer af
magasinet er alle eksempler på,
hvordan den nære indsats kan
føre til global succes – og hvordan
talentudviklingen er ”hot” i stedet
for ”not”.

Ved sommerens Olympiske Lege i London var dansk roning endnu en gang med helt fremme. Med tre medaljer
(guld, sølv og bronze) blev Dansk Forening for Rosport det
forbund, der vandt flest medaljer. Siden de Olympiske Lege
i Atlanta i 1996 har roning vundet medaljer ved hvert OL.
Denne imponerende bedrift er et resultat af en talentudvikling, der kontinuerligt udvikler roere til højeste internationale seniorniveau. Talentudviklingen i roning er ”hot”.
Som jeg ser det, er roning lykkedes med tre afgørende
forhold:
1. En stærk kultur med fokus på langsigtet udvikling,
videndeling og nytænkning.
2. Synlige strukturer og prioriteringer med en velfungerende dialog mellem klubber, kraftcentre og forbund
3. Høj kvalitet i træningen fra barn over ungdom til
seniorelite.
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Udviklingen starter ved mini
GOGs ungdomsafdeling har i årevis været storleverandør af håndboldtalenter til landsholdet samt de
bedste danske og udenlandske klubhold. Talenterne er tydelige at se allerede på U10
Da Mikkel Hansen kom på Oure
Efterskoles håndboldlinje i 2005,
var han ikke dominerende. Han var
tydeligvis et talent, men det var
den intensive træning på Skolerne
i Oure Sport og Performance og i
GOG, der gjorde, at han i 17-18års alderen for alvor fik fordel af
sin størrelse. I dag er den hårdskydende back kåret til verdens bedste
håndboldspiller.
Niklas Landin var genert og tilbageholdende, da han kom til
Oure i 2004, men i det sydfynske
samarbejde mellem Oure og GOG
udviklede han sit mod og talent,
som han senere har videreført til
stjernestatus.
Hvert år vokser nye talenter ud af
”fabrikken” i Gudmehallerne. GOG
har i efteråret 2012 i alt 10 ungdomshold, og de syv ligger i toppen
af deres årgang med reel mulighed
for at blive blandt de fire bedste.
Som regel ender sæsonen også
med medaljer. Eksempelvis blev
klubbens U10-hold i sæson 20112012 både udendørs landsmester
og Danmarksmestre indendørs.

Tidligere var der mange stop i
træningen med bold for at spillerne kunne få kollektive beskeder.
I dag går træneren mere rundt og
coacher de enkelte spillere, mens
de træner de forskellige sekvenser.
Når basis er på plads i en tidlig
alder, giver det større muligheder
på U10-18 holdene. Her træner
man ikke længere så meget kollektivt som før. I stedet træner man
mand-mand eller to og to, da det
udfordrer hver enkelt langt mere.

Hver spiller får mere tid med bold,
og ingen står som ”døde kegler” i
forsvaret.
Selv om man mest har trænet parvis, er det ikke det store problem
for trænerne at få alle til at spille
3-3 eller 6-6.
Fysisk krævende
Allerede i 13-14 års alderen får
fysikken en afgørende betydning
i kamp. Derfor bruger teenagerne
i dag op mod 40 procent af tiden

Teknisk bedre
Talentudvikling i GOG handler om
en langsigtet og sammenhængende indsats. Samtidig handler det
om løbende fornyelse af træningsmetoderne, så der i dag er langt
mere fokus på den enkelte spiller
end for 5-10 år siden.
Helt nede fra U5-8 holdene træner
man i mindre baser på banen. Med
5-6 forskellige stationer skal ingen
stå og vente længe for at få lov at
skyde.
- Det er sjovere at prøve flere ting
i løbet af en time, og det kan ses
på de tekniske færdigheder i løbet
af kort tid, siger Poul Syberg, som
har arbejdet med ungdomshold så
længe GOG har eksisteret.
- Træner Steen Kaj Larsen havde
minitræning her i sommer, og vi
kunne tydeligt se udviklingen af de
enkelte spillere uge for uge. Det
var nærmest en revolution, fortæller han.
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Det er sjovere at prøve flere ting i løbet af en time, og det kan
ses på de tekniske færdigheder i løbet af kort tid
Træner Poul Syberg, GOG

på fysisk træning - i starten ved at
benytte deres egen kropsvægt, og
efterhånden med vægttræning i
motionsrummet.
Da Mathias Albrechtsen, som i øvrigt kaldes et usædvanligt trænertalent, tog fat på sæsonen 2012-13
med U18-herrerne, rørte spillerne
ikke en bold hele den første uge.
Det handlede kun om at træne
alle muskelgrupper igennem med
forskellige lege og øvelser.
- Skader er den værste svøbe i sporten, og derfor er det vigtigt at få
bygget muskelgrupperne op til at
modstå temposkift og sammenstød
på banen, forklarer Syberg.
- Generelt er børn ikke så stærke
som for 15-20 år siden på grund
af de mange timer med computer,
men til gengæld er selv de helt
unge spillere ivrige i den fysiske
træning i hallen, mener han.
Den fysiske træning må dog heller ikke overdrives i teenageårene,

hvorimod den største vækst ifølge
Poul Syberg skal foregå i 19-24 års
alderen.
Større fleksibilitet
Boldens størrelse er meget afgørende for flowet i spillet, især indtil
spillerne må begynde at bruge harpiks som 13-årige. Derfor har DHF
tilladt de 11-12-årige at spille med
U10-bolde.
- Vi har foreslået, at de 13-14 årige
også får lov at spille med U12-bolde, som er den smule mindre. Det
vil øge tempoet og den tekniske
sikkerhed betydeligt, vurderer Poul
Syberg.
Han taler også for større fleksibilitet i træningsmængden efterhånden som spillerne nærmer
sig seniorrækkerne. Hidtil har tre
gange træning om ugen foruden
kamp været kutyme, men den solide basistræning op gennem ungdomsårene giver ifølge Poul Syberg

mulighed for at tænke anderledes.
- Vi har set hold blive smadret af
det høje træningskrav, fordi mange
også vil andet i deres liv, siger Poul
Syberg.
- Derfor kan hold fra serie 1 til 2.
division sagtens gå ned til to gange
om ugen, fordi teknikken er på
plads, så man mest skal holde formen vedlige. Det vigtige er, at det
bliver ved at være sjovt, mener han.

Glæden ved at sejle er den
største ambition
Med flere EM og VM-konkurrencer bag sig er Ditte Juul Kristensen vant til hård træning, men på Oure
Sport & Performance handler det om at udvikle både lystsejlere og talenter

Stor opbakning
GOG´s ungdomsafdeling har ikke
frafald af betydning. Det får både
trænere og holdledere æren for.
- Hvis der er støtter nok omkring
holdene, er det med til at fastholde
selv de, der må omkring tredjeholdene, siger Syberg.
- Samtidig har det en stor betydning, at alle trænerne på tværs
af holdene giver hinanden gode
råd og feedback, da det løfter og
forbedrer udbyttet for alle, mener
han.

Foto: Christoffer Askman
Hvis man ikke allerede er vant til
at styre tid og træning, når man
kommer, bliver man kærligt men
bestemt vænnet til det.

året passede ved siden af to dage
om ugen som landsholdstræner.
Fra den 1. maj 2012 blev eliten
skiftet ud med fuldtidsjob på Oure.
Her indgår hun i lærerteamet på
- Sejlads er dannelse, for det udvik- sejlerlinjen og er begejstret for
ler dig at være på søen og skulle
udfordringerne med at udvikle de
tage ansvar for beslutninger og
mange unges sejlerevner.
konsekvenser, konstaterer Ditte
Juul Kristensen, som er uddannet
En unik kapacitet
inden for forsikringer og mangeTrods sine kun 32 år, har Ditte Juul
årig elitesejler og træner på topKristensen en enorm erfaring med
plan.
talentudvikling. Selv var hun kun
Hun var egentlig begyndt på lærer- 7, da hun startede i Thurø Sejlklub,
uddannelsen, da hun blev tilbudt
og hurtigt fandt hun en flok stærke
et drømmejob som fuldtids træner i drenge at dyste med. KonkurrenceFredericia Sejlklub. Et job, hun ikke genet og viljen til at træne gjorde,
kunne sige nej til.
at hun blev en af de bedste i sin
Siden har Oure lokket med spænårgang gennem flere år. Fire gange
dende udfordringer, som hun i for- i træk var hun med til EM, og guld-
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medaljen ved Junior EM står som et
højdepunkt.
Efter 2. g på Svendborg Gymnasium
blev hun i 1999 hentet til elitekraftcentret i Vallensbæk for at træne
med de bedste i landet. To gange
har hun været sparringspartner for
OL-sejlere – først Kristine Roug og
siden Signe Livbjerg uden selv at nå
udtagelse, så fra 2004 fokuserede
hun udelukkende på at blive dygtigere som træner.
To års træneruddannelse i Team
Danmark, opgaven som kraftcentertræner på Sjælland og senere i
Jylland samt landsholdstræner fra
2006 til 2012 for fire talentfulde
OL-aspiranter har givet pondus
og masser at øse af til eleverne på
Oure.
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Et bredere perspektiv
- Det er fantastisk at være i det her
miljø, hvor de unge bare vil en masse, og det hele kører i tanker og
krop, siger hun med et skævt smil.
Nogle af de unge, har sportslige
ambitioner og en håndfuld pr.
årgang har også talenterne til at
forfølge drømmene. Det store
flertal synes bare det er sjovt at
sejle og kommer med vidt forskellig
baggrund.
- Sidste år var der en pige, som havde sejlet optimistjolle alene siden
hun var 8 år, men hun havde aldrig
haft en instruktør eller deltaget i
en konkurrence, fortæller Ditte.
- Jeg var spændt på hvad hun kunne, men hun endte med at være
rigtig god matchracesejler, som fint
kunne styre den 62 fods sejlbåd ind
gennem Svendborgsund, fortæller
hun begejstret.

”

!

Ditte Juul Kristensen stammer fra Thurø Sejlklub,
hvor nu er vendt tilbage
til. Her bor hun sammen med
sin mand, Thor Kristensen, der
var med i guldfireren ved OL i
2004. Thor underviser også på
Oure – på gymnasiet.
Ditte Juul Kristensen har deltaget ved 7 EM og VM konkurrencer, og har en EM-guldmedalje som bedste resultat.

De få talenter får særlige udfordringer, men der skal være plads
til den mere brede talentudvikling,
hvor alle også har tid til det sociale
liv på skolen.
- Ambitionen er, at eleverne er
bedre rustet til at vælge det sej-

Sejlads er dannelse, for det udvikler
dig at være på søen og skulle tage
ansvar for beslutninger og konse
kvenser.
Ditte Juul Kristensen

lerliv, de har lyst til efter Oure, og
de skal ikke trænes så hårdt, at de
ikke gider se en sejlbåd bagefter,
forklarer Ditte Juul Kristensen.
Prøv det af
Oure har kølbåde, DS 37 match
racere, flere jolletyper og masser
af surfudstyr, og alle sejlereleverne
skal nå at prøve det hele af i løbet
af sensommeren, så de kan specialisere sig efter jul.
- Det er vigtigt at prøve kræfter
med det hele, for nogen bliver
fuldstændig fanget af en bådtype,
de ikke kendte, da de kom, fortæller Ditte.
- I løbet af skoleåret kan de nå at
blive ret gode, og hvis de fortsætter i klub bagefter, kan de godt nå
langt, da de fleste sejlere topper
karrieren, når de er sidst i 20´erne
eller omkring 30 år, fortæller hun.
Ditte Juul Kristensen minder om, at
sejlsport er anderledes end mange
andre sportsgrene ved, at der er
masser af klargøring og rigning
inden sejladsen og lige så meget
arbejde bagefter. Det er tungt og
tidskrævende, og hvis man virkelig
vil noget med det, skal man ville
det i al slags vejr.
- Samtidig har sejlerne mange timer
alene på søen, som kræver viljen og
evnen til at planlægge sin træning
og evaluere resultatet bagefter
sammen med sin træner, fortæller
Ditte.
Styrke og trussel
Forældreopbakningen kan gøre
den store forskel i de unge år, fordi
talenter helt ned til 12 år ofte skal
køres rundt til træning og stævner.
- Omvendt kan alt for ambitiøse
forældre være den værste modstander for de unges glæde ved at
sejle, mener Ditte.
- Jeg husker selv det fede ved at
vinke farvel til forældrene inde på
kajen og være ene med søen og
trænerens gode råd, fortæller hun.
Ditte Juul Kristensen konstaterer, at
lysten er den vigtigste drivkraft for
at få en masse gode sejloplevelser,
og vil man så stile mod toppen,
handler det om at træne meget,
at finde stærke konkurrenter at
dyste med, at have en god træner
at sparre med og så aldrig give op
bare fordi man er træt eller har
smerter.

8|

no. 16 | oktober 2012

Oure spiller en særlig rolle
Dansk Sejlunion har gjort Sydfyn til sin stamplads for den årlige talent- og landsholdssamling.
I år deltog flere end 120 i et intensivt program

For femte år i træk har Dansk
Sejlunion valgt at samle de bedste
sejlere og trænere på Sydfyn til
talent- og landsholdscamp i uge
42. I tråd med unionens mere åbne
talentstrategi, blev invitationen i
år sendt bredt ud, og flere end 120
deltog.
- Normalt starter vi talentarbejdet
med 16-årige, men i år var den yngste 14 år, og både de unge og de
voksne har været energisk i gang
fra kl. 6.30 til 22 hver dag, fortæller talentudvikler i Dansk Sejlunion,
Jan Christiansen, på sidstedagen.
Fokus på lejren har været strategi, taktik og fysisk træning. Den
ambitiøse fysiske træner, Simon
Stewart, har stået for en intensiv
træning og tests i løbet af ugen, og
bl.a. bronzevinderne Jens Warrer
og Allan Nørregaard har stået for
detaljerede debatter om, hvordan
man træner op til OL-eliten.
- Fysikken er fundamentet for
en lang sejlerkarriere, som vi til
gengæld først mener de unge skal
målrette, når de er 18-19 år. Indtil
da må de gerne prøve mange bådtyper og idrætsgrene af, siger Jan
Christiansen.
På campen var 9 bådtyper repræsenteret, og de unge talenter blev
opfordret til at prøve alternativer,
mens de mere garvede trænede
strategi og taktik i teori og praksis.
- Talentmassen bevæger sig i den
rigtige retning, når vi ser testresultaterne fra campen på de unge,
siger han.
Oure i central rolle
Selv om Jan Christiansen ikke ser
Oure og Lundeborg som et oplagt
talentcenter, mener han Oure Efterskole har en særlig rolle i dansk
sejlsport.
- For det første har skolen alt hvad
vi skal bruge til vores camps af
store møderum, mange små rum,
boldhal, svømmehal, sund mad,
ordentlige overnatningsfaciliteter

”

Sejlsportskarrieren er lang, så vi
gør meget ud af at koordinere med
uddannelser og jobs.
Jan Christiansen, talentudvikler i Dansk Sejlunion

og en super service, forklarer Jan
og tilføjer, at det sydfynske vand er
særdeles velegnet til efterårstræningen.
- For det andet giver især efterskolen en fantastisk mulighed for at
udvikle de unge fysisk og mentalt
24 timer alle ugens dage, og med
skolens sats på højt kvalificerede
undervisere, spiller den en væsentlig rolle på landsplan, siger han.
Talentudvikleren kigger mest efter
sejlklubber med et aktivt socialt
miljø for børnesejlere i 8-10 års

alderen, og Horsens og Furesø er
valgt som talentcentre fordi de som
få også kan give sparring og træning til de unge i teenagealderen.
- Lokalt samarbejde mellem klubber og Oure kunne give et spændende miljø, fordi Oure har faciliteterne til flere træningslejre om
året, kan stille med kendte trænere, kan tilbyde fysisk træning om
vinteren og et spændende socialt
miljø, mener Jan Christiansen uden
at love noget egentligt stempel fra
Dansk Sejlunion.
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Sydfyn må stå sammen om et nyt
sejlcenter

Kursus i Life Skills
De mentale faktorer er vigtige for at et talent bliver i sporten. Hverdagen skal hænge sammen, og
derfor afholder Team Danmark kurser for både talenbter, forældre, lærere og trænere.

Skolerne i Oure opfordrer klubber og kommuner til at gå med i et fælles udviklingscenter for unge
talenter
Når medlem af skoleledelsen Carsten Petersen fra Oure Efterskole
studerer listen over sejlere, der
deltager i Americas Cup, genkender han flere navne. Der er tale
om professionelle sejlere, som for
flere år siden fik vakt interessen på
Skolerne i Oure.

men alle omkring ham eller hende
lærer noget om det, vi har kaldt
”Life skills”, forklarer Jens Meibom,
teamleder for sportspsykologi ved
Team Danmark.
- Et badmintontalent giver ikke op,
fordi hun slår en dårlig baghånd
eller det kniber med benarbejdet.
Hun giver op, hvis hverdagen ikke
hænger sammen, hvis der er for
meget stress eller hun bare er kronisk træt. Det er mentale faktorer
der gør, om hun bliver i sporten
eller opgiver, konstaterer Jens
Meibom, Team Danmark.

- De er vokset ud af et miljø, som
var alt andet end elitært på det
tidspunkt, så hvorfor går vi ikke
sammen på Sydfyn og skaber et
talentudviklingscenter med bred
appel til unge fra ind- og udland?
spørger Carsten Petersen.
- Sydfyns natur er unik, vi har velrenommerede klubber og masser af
aktive sejlere, så hvis klubber, kommuner og vi fra Skolerne i Oure
går sammen, kan vi løfte niveauet
meget højt, mener han.
Kræfterne er her
For tre år siden mistede Lundeborg
og Skolerne i Oure Dansk Sejlunions officielle stempel som kraftcenter i sejl. Meget tyder på, at der
kun er plads til to i Danmark, et i
København og et i Århus.
Til gengæld har Skolerne i Oure
stadig højtuddannede trænere,
udstyr og faciliteter som dengang,
og især Oure Efterskole tiltrækker mange sejlinteresserede unge.
Skolerne er vært for unge camps og
i efterårsferien 2012 holdt Dansk
Sejlunion igen landsholdsstævne i
Oure og Lundeborg med 150 deltagere.
- Skolerne har kapaciteter og aktiviteter på niveau med tidligere, som
vi gerne spiller ind med til et talentudviklingscenter, siger Carsten
Petersen.
Vi må vælge
Når de sejlkyndige på Oure kigger ud i verden, konstaterer de, at
Svendborg burde kunne markere
sig langt stærkere på faciliteter
og events. Udfordringen er ifølge
Carsten Petersen primært at vælge
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et sted som udgangspunkt for et
center.
- Jeg har foreslået Lundeborg, men
det kan være Rantzausminde eller
noget helt tredje, hvis blot vi går
sammen og beslutter, hvor vi vil
etablere de faciliteter, der skal til
for at have et attraktivt center for
træning, events og konkurrencer,
siger Carsten Petersen.
- Andre ligger ikke stille, så vi har
ikke noget alternativ til at samarbejde, hvis vi vil udnytte områdets
store potentialer, mener han.
Ny vision
Oure Efterskole følger af naturlige årsager godt med i, hvordan

”

trenden er blandt de unge. Ifølge
Carsten Petersen handler det om
fart, glæde, lethed og muligheden
for at prøve mange forskellige ting
af.
- Vi har set, at kite surfing, kajak
og hav-adventure med mere er
vigtigt at kombinere med de mere
klassiske bådtyper, siger Carsten
Petersen.
- Sydfyn har gode vand- og vindforhold til det brede udbud, så et
talentudviklingscenter kunne på
samme måde vække fascinationen
af vandet hos mange unge. Og
netop ud af bredden vil der opstå
et større rekrutteringsgrundlag for
særlige talenter, mener han.

Andre ligger ikke stille, så vi har
ikke noget alternativ til at sam
arbejde, hvis vi vil udnytte områdets
store potentialer.
Carsten Petersen, medlem af skoleledelsen, Oure Efterskole

”

Vi er sat i verden
for at sikre flest
mulige medaljer til
Danmark, og med
en lille befolknings
gruppe er vi nødt
til at hjælpe alle de
talenter frem, vi over
hovedet har.
Jens Meibom, teamleder for
sportspsykologi, Team Danmark

- Livet som ung idrætstalent er
krævende. Det er svært nok i sig
selv at være teenager, og det bliver
ikke lettere af at være talent,
når lærerne i skolen, forældrene,
træneren, kæresten og vennerne
alle sammen hiver i en. Derfor er
det vigtigt at ikke kun den unge

Målet er medaljer
- Vi er sat i verden for at sikre flest
mulige medaljer til Danmark, og
med en lille befolkningsgruppe er
vi nødt til at hjælpe alle de talenter
frem, vi overhovedet har, forklarer
Jens Meibom.
På den baggrund har Team Danmark udviklet ”Life Skills” kurset,
som giver viden og værktøjer til at
håndtere motivation, planlægning,
karrierefaser – fx fra ungdom til
senior, samarbejde og sport-life
balance.
Programmet er en del af en samlet
kompetencepyramide, som i andre
sammenhænge sætter fokus på
personlighed og identitet samt det
mentale hjul set i forhold til miljøet
i og udenfor sportslivet.
Anderledes hverdag
En stribe undersøgelser har dokumenteret, at forældrenes rolle er
afgørende. Kunsten er at støtte
uden at forventningspresset bliver
for voldsomt på den unge. Samtidig er udfordringen at holde
sammen på familien, når der skal
bruges ekstra tid og penge på talentet. Det kan sagtens give søskendejalousi.
Efterhånden som det unge talent
bruger mere tid på sporten, får det
konsekvenser for skolen, kæresten
og vennerne. Det er derfor Life

Skills kurset både er for de unge,
deres forældre, lærerne og træneren.
Træneren skal huske, at den unge
skal have tid til lektierne, kæresten
og vennerne, og træningen skal
koordineres med idrætten i skolen.
Lærerne må acceptere, at den unge
spiser en banan i timen for at holde
energien højt, når der har været to
timers morgentræning, og måske
er er brug for lektiehjælp for at nå
det hele.
- Kurset indeholder flere øvelser og
skemaer, som skal hjælpe med at
strukturere og prioritere hverdagen, og når vi har kørt dem i forbundene eller i andre elitekommuner, har forældre og lærere været
glade for at få en ekstra forståelse
for talenterne, siger Jens Meibom.
Life Skills forløbet er et fire timers
kursus for de unge, og senere får
de fire timers kursus i mentale
færdigheder – den øverste del af
trekanten.
Trænerne får samme kurser, blot
16 timer i alt i stedet for otte, og
værdien er, at alle parter har et
fælles sprog for, hvordan de taler
om hverdagen.
Håbet er, at mange af atleterne
i kommunerne ender som Team
Danmark atleter, og derfor er det
vigtigt at få levereglerne tidligt ind
på rygmarven.
Planen i Svendborg
Alle de kommende elever i sportsklasserne på Nymarkskolen og
deres forældre vil få kurset i Life
Skills. Allerede inden de begynder
til august næste år, bliver samtlige
medarbejdere på skolen indført
i konceptet. Underviser bliver
Morten Hansen, som til daglig
arbejder som sportspsykolog på
Oure Højskole. Han er en af de ni
sportspsykologer i Danmark, som er
godkendt af Team Danmark til at
undervise i Life skills.
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Talenthold giver forsmag
på konkurrencesvømning
Sydfynske elitesvømmere kvalificerer sig ofte til vestdanske og danske årgangsmesterskaber

Op til 2012-13-sæsonen har Svendborg Svømmeklub oprettet et
talenthold i svømmeskolen. Hver
onsdag og fredag træner det sammen med blåt hold, så de bedste
fra svømmeskolen kan prøve,
om det er noget for dem at blive
konkurrencesvømmere. Samtidig
kan klubbens K-trænere spotte
potentielle talenter til K3 holdet,
som er det første hold efter svømmeskolen.
- Vi forventer os meget af den ekstra fokus på talenterne, fordi der
nu er et direkte link fra svømmeskolen til konkurrenceafdelingen,
og det er vigtigt, da vi skal udvikle
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alle vores bedste svømmere selv,
forklarer Anders Holse fra Svendborg Svømmeklubs konkurrenceudvalg.
Mange timer i vand
Svendborg Svømmeklub har tre
hold i konkurrenceafdelingen, K1,
K2 og K3.
På K3 er der fokus på at lære de
fire svømmearter rigtig grundigt,
og samtidig kan svømmerne vænne
sig til stævner og til at træne noget
mere end de plejer. I svømmeskolen
er det blot én gang om ugen, mens
det på K3 er to gange ugentligt.
Desuden deltager de i stævner 5-10

gange årligt. På den måde bliver K3
et springbræt til K2.
K2 er klubbens førstehold, hvor alle
træner 4-5 gange ugentligt, alt afhængigt af børnenes udvikling og
alder. K2 er igen springbrættet til
K1, og K2´erne deltager i stævner
på lige fod med K1´erne. Det sker
8-15 gange årligt.
K1 er klubbens elitehold. K1-svømmerne træner 5-7 gange ugentligt
og deltager i stævner 8-15 gange
årligt.
- Derudover er der flere af vores
elitesvømmer der kvalificerer sig til
VÅM (vestdanske årgangsmesterskaber) og DÅM (danske årgangsmesterskaber), og ved de lejligheder så vi igen i år, hvordan vores
svømmere slår den ene personlige
rekord efter den anden, fortæller
Anders Holse.

Svømning på konkurrenceplan
kræver mange timers træning, og
svømmerne må i en tidlig alder
droppe andre sportsgrene og ofte
takke nej til andre arrangementer. Derfor er trænerne i klubben
opmærksomme på at kombinere
træningen med sociale oplevelser.
- Vi skal have stor fokus på det
sociale i vores konkurrenceafdeling,
og derfor forsøger vi så ofte som
muligt at bruge flerdagsstævner
som en social udflugt med så man-

ge svømmere som muligt, forklarer
Anders Holse.
- Håbet er også, at vi kan etablere
nogle klublokaler, som gør det hyggeligt at mødes i eller lave lektier i
før og efter svømningen, fortæller
han.
Endvidere har klubben hvert år en
træningslejr i efterårsferien for alle
K-svømmerne, som er med til at
styrke sammenholdet.
Svendborg Svømmeklub har ca. 400
medlemmer.

Det skal være sjovt
Foruden de mange timer i bassinet,
har Svendborg Svømmeklub sat
ekstra fokus på alternativ træning.
- Specielt skal K1 - vores elitehold - i
år have ekstra styrketræning, som
de får i et samarbejde med Zendegi Fysio og Fitness.dk, fortæller
Anders Holse.
- Det er vigtigt, at de unge får styrket musklerne rigtigt uden skader,
så derfor er fysioterapeutisk vejledning helt nødvendig, forklarer han.
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Test af kropsbevidste gymnaster
overrasker
Gymnastikhøjskolen i Ollerup samarbejder med Elitelab for at målrette træningen individuelt på internationalt elevhold og samtidig minimere risikoen for belastningsskader

”

Målet er jo, at de
tager herfra som
dygtige gymnaster
og instruktører og
er med til at løfte
træningskvaliteten
endnu mere ude i
klubberne.
Helge Fisker, landstræner i
TeamGym og lærer på Ollerup
Gymnastikhøjskole

Gymnastiksalen lige bag spisesalen
på Gymnastikhøjskolen i Ollerup
emmer af aktivitet.
En spurter gennem salen, andre
springer højt, en ligger på briks
og får styrketestet underarmsmusklerne. Med det mest moderne
elektroniske udstyr er fysisk træner
Kristian Kristensen samt fysioterapeut Mikkel Hjuler fra EliteLab,
yderligere en fysioterapeut samt to
lærere fra højskolen i gang med at
teste de nyankomne højskoleelever
fra ind- og udland, som skal være
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på højskolen i ni måneder.
- Formålet er at kende den enkeltes
styrker og svagheder for at målrette træningen i forhold til deres
behov og den gymnastikform,
de dyrker, forklarer Helge Fisker,
landstræner i TeamGym og lærer
på Ollerup.
- Det er nyt for os at teste eleverne
så grundigt, så det er spændende
at se, hvor store fremskridt de kan
gøre i løbet af vinteren. Målet er
jo, at de tager herfra som dygtige
gymnaster og instruktører og er

med til at løfte træningskvaliteten
endnu mere ude i klubberne – og
at de får et skadesfrit ophold her,
siger han.
Aha-oplevelse
De unge gymnaster ser alle veltrænede ud. De bliver udsat for en
lang række fysiske test og fysioterapeutiske undersøgelser, og en
del af øvelserne bliver optaget på
video, så de kan få meget indgående feedback på deres bevægelsesmønstre.

Et par uger efter testarbejdet får
hver enkelt tre kvarters gennemgang af testresultaterne, så de selv
kan være med til at planlægge den
målrettede træning med en større
bevidsthed.
Kristian Kristensen, som er medstifter af Elitelab Danmark, har mange
års erfaring med talenttest, og især
har trænet ligaspillere og unge
talenter i håndbold, har fået en
ahaoplevelse i Ollerup.
- Gymnasterne har en stor kropsbevidsthed og er tydeligvis dygtige
gymnaster, men de har overraskende udviklingsmuligheder på to
områder, siger Kristian Kristensen.
- For det første mangler de fleste
stabilitet, så de skal have trænet de
små muskler omkring led og rygsøjle. For det andet er konditionen og
udholdenheden værd at forbedre,
da det vil forbedre deres evne til at
toppræstere og regenerere hurtigt,
siger han.
Gymnasterne er vant til at løbe hurtigt på kort bane og eksplodere i et
spring, men ifølge Kristian Kristensen kan de forbedre deres springtræning, hvis de løber mere og får
en bedre kondition.
Grundige undersøgelser
Testresultaterne på Ollerup bliver
holdt op imod testresultater fra
nogle af de bedste gymnaster i
Danmark samt Norden. Det giver
et billede af potentialet for det nye
hold på Ollerup, og trænerne kan
se, hvordan hver enkelt skal træne
for at forbedre sig.
En forklaring
Alle bliver vejet, og vægten bliver
set i sammenhæng med fedtfri
masse. Dette giver mulighed for at
måle muskeludviklingen over tid.
- Målingen kan bl.a. fange et fald
i fedtfri masse, som kan skyldes
overtræning, forkerte spisevaner
eller for lidt restitution, som man så
kan reagere på, forklarer Kristian
Kristensen.
Konditionstesten går ud på at løbe
den samme distance igen og igen
på kortere og kortere tid og blot
med en kort pause mellem hver
gang. Det stiller krav til kredsløbet
og kan forbedres ved mere konditionstræning.
I den ene springøvelse, dropjump,
skal gymnasterne springe ned på

gulvet fra en plint og straks hoppe
så højt som muligt.
- Vi filmer øvelsen, så vi kan se
bevægelsen i nedslag og afsæt, og
det kombinerer vi med en måling
af fodens stilling i forhold til anklen, da det kan afsløre risici for skader, forklarer Kristian Kristensen.
I den anden springøvelse (CMJ)
skal gymnasterne indenfor 1 minut
springe så mange gange som muligt fra side til side ved skiftevis at
lande på venstre og højre ben hen
over en imaginær forhindring på
25 cm i bredden.
- Den øvelse viser noget om koordinationsevne og stabilitet, forklarer
han.

!

Elitelab Denmark blev
grundlagt i 2009 af Kristian
Kristensen og Mikkel Hjuler. Visionen er at ruste eliteatleter til de arbejdskrav de
udsættes for i deres respektive
miljøer. Dette foregår gennem
test, træning og kultur.
Testen tager flere timer, inden
alle er igennem, og den indeholder bl.a. en måling af:
•
•
•
•

Vægt
Fedtfri masse
Kondition
Springkraft
(Counter Movement Jump CMJ)
• Eksplosivitet (sprint)
• Fysioterapeutisk screening af
– Overekstremiteter
– Underekstremiteter
– Columna (ryg-bug)
Elitelab og Sport Study Svendborg samarbejder på flere
områder herunder Talentlab,
hvis formål er, at optimere
forholdene for unge atleter
i Svendborg kommune. Elitelab’s erfaringer fra Oure
Sport & Performance har bl.a.
dannet grundlag for processen
med Ollerup gymnasterne.

På den korte bane
Ved at sætte CMJ-testen i forhold
til kropsvægten kan man udregne
en faktor for, om atleten er råstærk
eller eksplosiv, og det viser, om man
skal træne vægt eller kobling af
nervebanerne.
Sprintertesten gennemføres på en
bane, hvor der måles på 10 og 20
meter, inden gymnasten tordner
ind i en stor madras. Den viser hvor
hurtigt vedkommende kan komme
op i fart, og om han eller hun kan
holde farten hele vejen.
Foruden de fysiske test, sørger fysioterapeut Berit Duus for at teste
kroppens muskulatur ved bl.a. at
bede en liggende gymnast om kun
at skubbe med sin underarm, mens
overarmen ligger roligt vinkelret
ud fra kroppen.
Det afslører, om de små muskler er
stærke nok. Smidigheden ved at
bukke sig forover og bagover bliver
også målt foruden en stribe andre
bevægelser.
Stort potentiale
- Jeg vil nødigt overfortolke resultaterne, da vi stadig har langt mere
erfaring med håndbold- og fodboldspillere, men det ser ud til, at
gymnasterne har en god træningskultur og disciplin, siger Kristian
Kristensen.
- De små udfordringer, vi ser, kan
relativt let optrænes, og derfor har
holdet i Ollerup et stort potentiale,
vurderer han.
Næste test finder sted i december
og igen i foråret 2013, så det er
muligt at måle, om den målrettede
træningsindsats har haft effekt.
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Venteliste til elitetræning
Svendborg Badmintonklub unik med sin massive indsats for 5-8 årige spillere.
Pilotprojekt udvides næste år
”Det er kun sjovt, hvis man også
bliver dygtigere”.
Sådan lyder mantraet fra cheftræner Peter Mouritsen i Svendborg
Badminton Klub (SBK). Sammen
med Janus Pedersen står han for
talentudviklingen af 15-18 børn
i alderen fem til otte år. De får
alle mindst fire timers badmintontræning om ugen oven i fem-seks
timers almen idræt i skolen.
SBK blev sidste år udvalgt af
Danmarks Badminton Forbund til
et treårigt pilotprojekt, som skal
vise, om ekstra talentfokus på de
yngste spillere på langt sigt giver
flere elitespillere og internationale
medaljetagere.
Indtil videre har projektet vist, at
der er ventelister på alle ungdomsholdene, og at mange forældre
gerne trækker i træningstøjet for
at hjælpe.
Meget målrettet
- Vi arbejder med aldersrelateret
træningskoncept og lægger et
klart elitefundament under klubben allerede fra starten, forklarer
Peter Mouritsen.
Hos SBK er de mest erfarne trænere med den længste træneruddannelse sat på begynderspillerne, og
med hjælp fra ungdomstalenter og
forældre er der kun et eller to børn

”

til hver voksen oplægger (træningspartner, red.).
Børnene træner mandag, fredag og
nogle lørdage. De bliver grundigt
instrueret i alle de tekniske finesser,
og det meste af træningen handler
om at blive helt sikker i dem.
- Nogle af U17- og U19-spillerne
har et par tekniske udfordringer,
de ikke har lært fra starten, og den
slags problemer håber vi i fremtiden at undgå med den intensive
specialtræning, forklarer Peter
Mouritsen.
Det meste af træningen foregår
med ketcher, og selv når børnene
leger til træningen, har det et klart
formål i forhold til badminton. Stikbold handler om at lære at rotere
kroppen for at få kraft i skuddet,
og fangeleg skal foregå med chassétrin eller ved at løbe baglæns for
at træne de typiske bevægelser på
badmintonbanen.
Udvider konceptet
Nogen kunne måske spørge, om
ikke den specialiserede træning fra
en tidlig alder er for meget, men
det afviser Peter Mouritsen blankt.
- Hvor trænere i andre klubber
taler om svigtende tilgang, og at
spillerne stopper i teenagealderen,
har vi tilstrømning som aldrig før,
og forældrene roser kun den syste-

matiske træningsform, fortæller
Peter Mouritsen.
- Talentudvikling uden forældreopbakning giver ingen mening, og vi
taler ikke om ”pacende forældre”
her men nærmere om forældre,
der giver børnene mulighed for
at udfolde deres potentialer, siger
han.
Både Peter Mouritsen og Janus
Pedersen har selv børn på holdet,
som de håber får stor glæde af
sporten. De to trænere er i hvert
fald så begejstrede, at de er klar til
at føre konceptet videre på U11 og
U13 næste år, mens andre trænere
tager over på begynderholdet.
- Vi arbejder langsigtet og ønsker
ikke DM-titler i U13, men til gengæld ser vi det gerne i U17 og U19,
siger Peter Mouritsen.
Klubbens U17-spiller, Jeppe Rasmussen, har da også sikret en dobbelt DM-titel til Svendborg. Samtidig er han en af hjælpetrænerne
for de 5-8-årige, så det understreger sammenhængskraften.
- De, der har et motorisk talent kan
blive rigtig gode, og et par af de
8-årige er allerede udtaget til klubbens elitehold, som tæller 16-18
spillere i alderen 8-18 år, fortæller
Peter Mouritsen.

Vi taler ikke om ”pacende forældre”
her men nærmere om forældre,
der giver børnene mulighed for at
udfolde deres potentialer.
Cheftræner Peter Mouritsen

I vandet klokken 5.30
Svendborgs status som Team Danmark elitekommune er medvirkende til, at Svendborg Svømmeklubs
bedste hold kan få morgentræning en gang om ugen

Team Danmark bakker op
Svømmeudvalget i Svendborg

Svømmeklub har gennem nogen
tid talt om, at morgensvømning har
været med til at løfte kvaliteten i
flere andre klubber. Derfor er morgensvømning hver onsdag nu en
del af programmet for de bedste
ungdomssvømmere på Sydfyn.
Løsningen er kommet i stand med
opbakning fra elitesekretariatet,
fordi Svendborg er elitekommune
og via samarbejdsaftalen med
Team Danmark har fokus på talentudvikling. Samarbejdet har på flere
måder bidraget til at professionalisere ungdomstræningen.
- Vi fra svømmeklubben har deltaget talstærkt i Team Danmarks
kurser her i området om skadesforebyggelse og ernæring, fortæller klubbens formand, Carsten
Kallesøe, far til Alberte på K1 og
Mathilde, der træner K3-holdet.
- Kurserne er egentlig målrettet
unge over 15 år, men da de fleste
af vores bedste svømmere er yngre,
har de tilpasset kurserne ned til 11
år, og så har vi forældre deltaget
sammen med vores børn, forklarer
han.
Kurserne i at føre træningsdagbog,
at akutbehandle smerter, at spise
sundt og rigtigt hver anden time
og få søvn nok er med til at øge

Carsten Kallesøe

Anders Holse

Det er begsort nat, da en lille
gruppe drenge og piger bliver sat
af ved Svendborg Svømmeland. Det
er onsdag den 3. oktober kl. 5.30,
og Svendborg Svømmeklub har
premiere på halvanden times morgensvømning for klubbens bedste
svømmere på K1-holdet.
Træner Farima Dalaei står klar med
dagens program, og efterhånden
som de 12-16-årige unge er klædt
om, begynder de opvarmningen på
land.
Udstrækninger og løb på stedet i
den fugtige varme blødgør musklerne inden de endelig kan springe
i på stribe. Først lige for at mærke
vandet, som er lidt anderledes end
i den gamle svømmehal, hvor de
normalt træner, men så sætter de
fart på brystsvømning, crawl og
hver deres specialer.
Træningen er meget individuelt
tilrettelagt og understøtter det,
de træner de øvrige 5-6 gange om
ugen.
- Teknikken er vigtigst, så den skal
trænes meget, inden der til sidst
kommer mere hastighed på, forklarer Farima Dalaei.
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chancerne for bedre resultater i
vandet til de kommende mesterskaber.
Sammen gør stærk
Svendborg Svømmeklub vil ifølge
Anders Holse fra konkurrenceudvalget gerne være med til at endnu
flere får glæde af de voksende muligheder i Svendborg. Måske kan
der opstå et bredt sydfynsk samarbejde med andre omegnsklubber,
som kan gavne flere svømmere.
- Det er ikke for at fiske talenter
men for at give unge på hele Sydfyn mulighed for at udvikle talenterne, siger Anders Holse.
Han er en af de fire morgenduelige fædre, som følger træningen
denne første onsdag morgen. Alle
er begejstrede for det, sporten
giver deres børn, selv om den også
kræver meget.
- Hele vores liv er bygget op omkring svømning, så kun tirsdag er
hellig til alt andet, siger Anders
Holse, far til Katarina på K2 og
Matilda på K1.
Stævneleder Karsten Ellehuus, far
til Freja og Emilie, tilføjer, at mange
forældre er flinke til at bakke op
som officials ved konkurrencer, som
chauffører for de unge til stævner,
som sponsorer og ved at bage kage
eller på anden måde holde gang i
klubben.
- Vi har ikke været med så mange
år, men det har slået mig, at det
ikke kun er de mange træningstimer, der er anderledes end i andre
sportsgrene, siger træneransvarlig
Hans Knudsen, far til Frida.
- Drenge og piger er sammen, der
er stor aldersspredning på holdene,
og der er et stærkt sammenhold
blandt svømmerne, siger han.
- Vi gør en del ud af at deltage i
konkurrencer som hold, og det er
ikke kun de allerbedste, der altid
kommer af sted, tilføjer Carsten
Kallesøe.
Kl. 7 er det op af vandet igen. Skoletiden kalder, og forældrene kan
nå at passe deres arbejde, inden
det bliver tid til svømning igen.

Det skal være sjovt at køre
motocross
Talenterne spottes tidligt og forældrene spiller en stor rolle i en langsigtet udvikling af de unge kørere

”

Jeg elsker at hjælpe med at sætte mål
og gå efter dem.
Talenttræner Thomas Rasmussen,
MotorCykel Clubben Svendborg

- Allerede i 6-8 års alderen er det
til at se, om børnene har balancen,
modet og anlæg for at køre motocross, siger talenttræner Thomas
Rasmussen fra MotorCykel Clubben
Svendborg.
- Vi tager tidligt fat i både børnene
og deres forældre, når vi spotter et
talent, så vi sikrer en afbalanceret
udvikling af børnenes evner, siger
han.
I øjeblikket er 11 kørere fra 10 til
16 år tilknyttet talenttruppen, og
tre af de ældste kører med på klubbens elitehold. En af dem er Sara
Andersen, som i år blev nummer 2
ved DM i 65B-klassen. Hendes storebror Mike Andersen ligger blandt
de 20 bedste i Danmark i B MX2klassen. Den tredje, Mathias Kløcker, har bl.a. fået en femteplads ved
et løb i år i B MX2-klassen.
Grundigt forberedt
Thomas Rasmussen er selv en
erfaren motocross-kører og har
desuden en Ironman bag sig. Det
har givet ham en bred viden om
træning, så hvert år starter han
sæsonen med at give et kursus i
motion, kost og søvn til klubbens
talentgruppe og deres forældre. De
får samtidig en grundig indføring i,
hvordan de undgår skader.
- Det er vigtigt at få talt med forældrene om ikke at pace deres børn
frem, for det skal være sjovt at
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køre, forklarer Thomas Rasmussen.
- Til gengæld har forældrene ansvaret for at hjælpe de unge med
at spise sundt og få søvn nok, og
også at få talt ud hvis der har været
konflikter i hjemmet, for der skal
ikke hænge noget, som kan forstyrre koncentrationen, når de kører,
forklarer han.
Bred træning
Talenterne træner 3-6 gange om
ugen, og som regel en halv til
halvanden time hver gang. En gang
om ugen er der fællestræning, og
ellers foregår det individuelt.
De ældste træner mest, og efter
behov må de køre til Aulum ved
Herning eller andre baner langt fra
Svendborg for at træne. Dels for at
træne kørsel på sandunderlag, dels
fordi klubben kun må træne på
egen bane om onsdagen af hensyn
til støjen.
For forældre og trænere giver det
meget kørsel til træning og til væddeløb i weekenden, og de forældre
der kører for børnene er ofte deres
mekanikere ved løbene.
Motocross kræver god kondition,
så ud over banetræningen på motorcyklerne, træner de løb, cykling,
svømning og cross fit.
Stort potentiale
Når man ved, hvor meget sporten
kræver i tid, og at man ikke kom-

Thomas Rasmussen
mer rigtigt i gang for mindre end
15.000 kr. til motorcykel, licens og
udstyr, kræver det en jernvilje at nå
toppen.
- Vi gør hvad vi kan for at træne
talentgruppen med en professionel indstilling fra en tidlig alder, så
kørerne hurtigt kommer op blandt
de bedste, hvor det er sjovt, siger
Thomas Rasmussen.
- Jeg elsker at hjælpe med at sætte
mål og gå efter dem, og efter min
vurdering har vi gode chancer for
en DM-titel og et par anden- og
tredjepladser de næste par år, siger
han.
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Sportsklasser ansætter
koordinator til januar

Nyt talentcenter skal
inspirere på tværs

Ambitionen er at kunne fastholde og udvikle unge talenter på Sydfyn. Til foråret åbnes der for tilmelding til de nye sportsklasser, og de første elever i 7. og 8. klasse møder ind til august 2013en

Idrætstalenter fra forskellige sportsgrene får chancen for fælles grundtræning med erfaren landsholdsog talenttræner

Visionen er at skabe Danmarks bedste uddannelsesmiljø for idrætstalenter. Intet mindre. Konceptet har
ligget klar siden 2010, alle politiske
beslutninger er på plads, og gennemførelsen af udrulningsplanen
er i gang.
Første skridt er at finde den rigtige
koordinator, som kan være med til
at fortælle om sportsklasserne og
tage godt imod de ca. 20 talenter
i 7. klasse og 24 i 8. klasse, som
ventes at begynde på Svendborgs
overbygningsskole, Nymarkskolen,
til august 2013. Og i 2014 bliver
sportsklasserne udvidet med ca. 25
talenter i 9. klasse.
Store krav
Forventningerne til den ny koordinator er store. Opgaverne bliver
vidtfavnende. I foråret skal koordinatoren holde informationsmøder på skoler og med forældre,
udarbejde info-materiale, stå for
pressekontakten, indgå i kompetenceudviklingsforløb, deltage i
Team Danmarks netværk og være
med til samtalerne med ansøgerne
til skolen.

!

Optagelsesudvalg

Alle elever og forældre
kommer til en samtale med
optagelsesudvalget før start.
Hvis der er flere ansøgere end
pladser, afgør udvalget, hvem
der evt. skal skrives på venteliste.
Udvalget består af en repræsentant fra skolens ledelse, koordinator og elitekoordinator.
Nymarkskolen
Etableret i 2011 ved ny skolestruktur
Ca. 700 elever med 8 spor på
7.-9. årgang samt 5 spor i kommunens 10. klassecenter.
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Koordinatoren bliver leder af lærerteamet omkring sportsklasserne,
skal stå for grundtræningen af alle
eleverne og koordinere indsatsen
med klubber, kommune, specialforbund og skolen.
Motivationen vigtig
Filosofien i Svendborg er ikke udvælgelse men udvikling. Derfor kan
alle søge uanset idrætsgren.
- Vi forventer at ansøgerne er talenter, der i forvejen træner meget,
og at de er indstillet på at gøre en
stor sportslig indsats, men vi lægger også stor vægt på, at de skal
passe deres skole, siger elitekoordinator Jannie Kaae.
- Informationen fra starten er afgørende, da både de unge og deres
forældre skal være afklaret med,
hvad de går ind til, siger hun.
Sportsklasserne får 6 lektioner med
idræt om ugen, fortrinsvis som individuelt tilpasset morgentræning.
I forhold til sportsklasser andre
steder i landet, bliver det her koordinatoren for klasserne, der leder
træningen og ikke trænere fra de
lokale klubber. Til gengæld er det

”

tætte samarbejde meget nødvendigt.
Det unikke i Svendborg er også,
at sportseleverne er sammen i alle
fag.
- Vi taler om børn med særlige forudsætninger, som kan få mulighed
for at udleve deres talent og inspirere hinanden i sportsklasserne,
forklarer Jannie Kaae.
Smittende
Sund kost skal være en del af
sportsklasserne, og derfor arbejder
Børn & Ungeudvalget i kommunen
med et LOMA-projekt, som handler
om kvalitetsmad skabt af lokale
råvarer.
Håbet er, at det sunde miljø og
sportsklasserne med dygtige undervisere kan være med til at trække
elever til fra hele landet. Samtidig
er det et godt tilbud til de talenter,
der ikke ønsker at tage på efterskole. Manglen på sportsklasser har
hidtil gjort, at sydfynske elever er
rejst til Odense og helt til Esbjerg
for at kombinere deres sport med
uddannelse.

Filosofien i Svendborg er udvikling
frem for udvælgelse.
Elitekoordinator Jannie Kaae, Svendborg Kommune

Eliterådet i Svendborg Kommune
og Sport Study Svendborg går
sammen om at etablere et fysisk
træningstilbud til talenter. Svendborg Talentcenter er et nyt tilbud
målrettet foreløbig 20 af Svendborgs talenter fra satsidrætsgrenene håndbold, svømning, motocross,
badminton og sejlsport og senere
vil også talenter fra andre interesserede klubber kunne optages,
fx fodbold, basket, gymnastik og
mountainbike.
Planen er, at omkring 40 unge
talenter i alderen 12 år og opefter
kan få denne unikke chance for
individuel og aldersrelateret fysisk
træning. Centeret tænkes som en
slags talentuddannelse, hvor hvert
talent kan være tilknyttet centret

i to år, hvorefter pladsen skal gå
videre til en anden.
Målet er at udøverne kan lære af
hinanden på tværs af sportsgrenene og være med til at inspirere til
mere skadesforebyggende træning
i klubberne, siger elitekoordinator
Jannie Kaae, Svendborg Kommune.
- Foreløbig er det planen, at idrætsudøverne kan komme i talentcentret et par timer en gang om ugen,
men håbet er at vi kan tilbyde
træningen to gange om ugen, så
flere får mulighed for at være med,
fortæller Jannie Kaae.
Højt niveau
De unge bliver coachet af fysisk
træner Kristian Kristensen, som er
uddannet EHF Master Coach, der er
den højeste uddannelse indenfor

håndbold i Europa. Han har været
cheftræner for Nordsjælland og assistenttræner i FCK Håndbold, foruden 8 år som talenttræner i DHF
og tre år som u-landsholdstræner.
Centret får også tilknyttet en fysioterapeut, som skal være med til at
give de unge en individuel rådgivning.
Desuden vil både talenterne og
deres trænere få mulighed for at
deltage i forskellige kurser, blandt
andet sportspsykologi, ernæring og
skadesforebyggelse. På den måde
vil klubberne også få mulighed for
at videndele og inspirere hinanden
på trænerniveau.
Da der ventes at blive rift om pladserne, afgør Svendborg Eliteråd i
samarbejde med klubberne, hvem
der optages.
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Elitehold får tilbud i stil med
medaljevinderne fra OL
Badmintonlandsholdet startede slutspurten frem mod sølv- og bronzepladserne ved OL med et ophold
på Maersk Training Svendborg og træning i Rantzausmindehallen

”Bedste danske OL-resultater siden
1948”, ”Ni medaljer og 33 top8 placeringer i 13 sportsgrene”
”I forhold til landets størrelse er
Danmarks medaljehøst blandt de
bedste i verden”.
Ordene er hentet fra Team Danmarks jubelskrift ved afslutningen
af OL 2012 i London. Badmintonsporten leverede to af de ni medaljer og markerede sig med mindst
kvartfinaleplaceringer i alle disciplinerne.
Som alle talenter og trænere ved,
er de intense øjeblikke på banen
ved OL kun højdepunktet på tusindvis af timers træning og mental
forberedelse.
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Et vigtigt element i badmintonholdets slutspurt var et ophold i
Svendborg.
Vigtigt fællesskab
Selv om badminton er en solosportsgren, kan det være afgørende for medaljechancerne, at
hele holdet fungerer som ét. Det
var en af grundene til, at sportschef for Badminton Danmark, Finn
Trærup-Hansen, valgte at tage hele
OL-holdet væk fra de faste baner i
Brøndby og i stedet nyde to døgn i
Svendborg den 21.-23. juni.
- Vi havde spurgt i tre kommuner,
hvad de kunne tilbyde, og i Svendborg fik vi en super mulighed for

overnatning på Maersk Training
Svendborg, der ligger tæt på vandet, og samtidig kunne træne i den
nærliggende Rantzausmindehallen,
fortæller Finn Trærup-Hansen.
- Her kunne ingen lige tage hjem,
så vi havde tid til at snakke med
spillerne, for alt det udenfor banerne betyder meget, forklarer han.
Svær overlapning
Udfordringen ved OL i London
var at holdet kun måtte have fire
trænere eller assistenter ved ringsiden. Det betød, at der kunne opstå
situationer, hvor spillere netop var
færdige med en kamp, mens andre
skulle på, og det kunne gøre det

svært at briefe eller debriefe på
rette tid.
- Det er altid vigtigt, at en spiller
ikke står alene med evalueringen af
sin kamp, så man ikke får skruet sig
ned i en dårlig stemning. Derfor var
det godt i Svendborg at få talt om,
hvordan vi dækkede alle mand ind,
forklarer Finn Trærup-Hansen.
- Samtidig var det vigtigt at afklare,
hvordan vi skulle forholde os, hvis
der opstod terrortrusler eller andre
kriser. Toppræstationer kræver,
at man kan spille frigjort og være
fuldstændig fokuseret i nuet, forklarer han.
Alle på holdet var i god form og
det blev vurderet, at der var gode

chancer for medaljer i London.
Derfor var det mest finpudsning
af detaljer og vedligeholdelse af
formen, der foregik på banerne.
Dejligt afbræk
Foruden det rent sportslige, blev
holdet budt på lidt usædvanlig
underholdning. Alle fik chancen
for at prøve kræfter med den store
skibssimulator på Maersk Training
Svendborg, og søndag blev der tid
til lidt leg i en Corvette på køreteknisk anlæg.
- Nu har jeg trænet i Brøndby i 18
år, så det er rart at træne et andet
sted, og det er fine faciliteter på
Maersk Training, sagde Peter Gade
lige efter endnu et par timer på
banen.
- Vi har en god stemning i gruppen, og vi plejer at være gode til at
støtte og presse hinanden, fortæller han.
Tine Baun ser træningslejren som
en vigtig brik for at fasttømre Danmark som et hold på samme måde
som Kina er det.
- Vi har ikke været på træningslejr
før, så det er befriende at kunne
koncentrere sig fuldt ud om spillet.
Til daglig har vi jo en masse gøremål som alle andre, men her kan vi

få tid til at blive i flowet i længere
tid, siger hun.
Tilbud til flere
Med erfaringerne fra weekenden
med badmintonholdet, arbejder
Maersk Training Svendborg og
elitesekretariatet i Svendborg Kommune på at tilbyde en samlet pakke
til andre specialforbund.
- Vi ser en oplagt mulighed, som vi
arbejder på at trimme og tilbyde til
flere landsholdssamlinger, fortæller
Jannie Kaae.

!

Badmintonresultater
ved OL

Sølv: Mathias Boe og Carsten
Mogensen, herredouble
Bronze: Christinna Pedersen
og Joachim Fischer Nielsen,
mixed double
Kvartfinale: Peter Gade
Kvartfinale: Tine Baun
Kvartfinale Kamilla Rytter
Juhl og Christin:na Pedersen,
damedouble
Kvartfinale: Kamilla Rytter
Juhl og Thomas Laybourn,
mixed double
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Fra særlige behov til særlige
forudsætninger
På Idrætsefterskolen i Ulbølle er bevægelsesmatematik et eksempel på, hvordan skolen kan forme sig
efter de talenter, der er på årgangen

trerede sig bedst med det ene eller
andet, og næsten alle kunne også
selv mærke det, så vi fik hurtigt
holdene sat i gang, fortæller hun.
Anerkendende tilgang
Grundværdierne på idrætsefterskolen er systemisk tænkning og en
anerkendende tilgang til hinanden.
Ledelse og lærere arbejder løbende
med at finde elevernes læringspotentialer og udvikle metoder til at
bygge videre på dem.
Idrætsefterskolen Ulbølle har sammen med 13 frie kostskoler, som
alle er med i foreningsfællesskabet
Ligeværd, samt University College
Syd (UC Syd) gennemført et udviklingsprojekt, som netop har fokuseret på, hvordan man som lærer og
leder bliver bedre til at spotte de
særlige læringsforudsætninger.
- Idrætten er en grundlæggende
force hos alle vores elever, og derudover ser vi på, hvordan de bedst
suger viden til sig, siger Thomas
Buch, leder og medstifter af Idrætsefterskolen.
- Nogen vil helst have et roligt
hjørne for sig selv, mens andre slet
ikke kan få lavet noget sådan et
sted. Det er forskelligt fra årgang
til årgang, så vores udfordring
som lærerstab er at kunne tilpasse
rammer og undervisning dynamisk
efter de samlede forudsætninger
lige i øjeblikket, fortæller han.
Klar til at hjælpe andre
Både for specialskoler og såkaldte
”almindelige skoler” er inklusion
en udfordring i disse år. Idrætsefterskolen i Ulbølle er derfor gået

Idrætsefterskolen Ulbølle (IEU) er
en efterskole for unge med særlige forudsætninger. I stedet for at
fokusere på de unges forskellige
handicaps, er filosofien på efterskolen at finde og udvikle de talenter,
eleverne har.
Et af de nyeste tiltag på efterskolen
for at styrke elevernes faglige udvikling er at kombinere bevægelse
og matematik. Formålet er at løfte
et bogligt fag med de styrker, de
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unge har i fysisk udfoldelse.
Ideen opstod egentlig spontant
efter vinterferien i 2012. En dag
spurgte lærerne hinanden: Hvorfor
udvikler vi ikke nogen praktiske
øvelser, der giver den samme matematikindlæring, som andre får af
en bog?
Straks gik de i gang, og nu er ideen
sat i system og implementeret fra
starten af skoleåret.
- Sammen med eleverne har vi fun-

det ud af, hvem der har det bedst
med at sidde stille og lave matematik, og hvem der helst vil bruge
kroppen og bevæge sig, fortæller
lærer Line Storm.
Da det nye skoleår begyndte,
prøvede alle eleverne både at lave
matematik med bøger og papir ved
et bord, og at bevæge sig rundt og
måle, tælle og lege matematik.
- Det var helt tydeligt at se på
kropssproget, hvem der koncen-

sammen med to andre efterskoler
samt UC Syd om at skabe en task
force, som kan rykke ud til andre
efterskoler og dele ud af viden om
teori, ledelse og praktiske værktøjer i inklusionsprocesser. Når
bevægelsesmatematikken har vist
sit værd bliver den en del af værktøjskassen for udrykningsholdet.
- Det hjælper jo ikke nok at sætte
to lærere på en klasse, for at den
kan rumme 2-3 elever med ADHD,
hvis eleverne stadig har brug for at
hoppe og løbe for at lære matematik, siger Thomas Buch.
- Da bliver alle nødt til at se på
rammer og metoder, så eleverne
kan trives bedst muligt – og dermed lære mest muligt, siger han.
Når det gælder bevægelsesmatematikken i Ulbølle, bliver undervisningen løbende udviklet, nedfældet og dokumenteret, og ifølge
Line Storm giver det mærkbare
resultater.
De kan huske det
Blot den smule bevægelsesmatematik eleverne fik i foråret har givet
pote.
- De elever, som kom tilbage på
skolen i august, kan huske meget
af det de lærte sidste år. Sådan har
det bestemt ikke altid været, siger
Line Storm.
- Allerede her i sensommeren har
vi oplevet elever, som normalt ikke
kan holde koncentrationen i 10
minutter, spørge om lov til mere,
selv om de har leget matematik i
55 minutter. Det giver SÅ meget
tilfredsstillelse som lærer, siger hun.
I screeningen fra skoleårets start,

har de to lærere sammensat bevægelsesholdet, så alle har et niveau
omkring 3.-5. klasses pensum.
Lærerne udvikler selv de mange
praktiske øvelser og lægger hver
mandag en plan for ugen.
- De måler fodboldbaner, leger posteløb med plus- og minusstykker,
arbejder med tæppefliser, paptallerkener og øvelser i gymnastik
med meget mere, fortæller Line
Storm.
- Sidste år sluttede vi af med at
tage hele holdet med ind Svendborg, hvor de skulle finde varer i
butikkerne og beregne, hvad de
ville koste, hvis de fik 25 eller 50
procent i rabat, og det kunne de
virkelig se meningen i, fortæller
hun.
Håbet i Ulbølle er at kunne få de
inkluderende kompetencer i spil
og danne netværk med andre, som
arbejder på samme facon med bevægelse, sådan at metoderne kan
udvikles og spredes endnu mere.

Går efter DBU-licens
SfB og FC Svendborg har sat kampen ind for at genvinde DBU-licensen til U17 og U19, som er nødvendig for talentudvikling på højt niveau. Foreløbig er T-licensen til U13-14 og U15 på plads, og talentchef
Søren Clausen har en plan

!

Om talentchefen
Søren Vie Clausen er 36 år
og læreruddannet på Skårup Seminarium, hvor han blev
færdig i 2006. Han har undervist på Rudkøbing skole, og
sidenhen på Danmarks største
folkeskole Ørstedskolen på
Langeland.
Søren har altid været en aktiv
sportsmand, hvilket bl.a. har
ført mig gennem 4 hårde,
men lærerige år på Silkeborg
Fodbold College, hvor jeg var
med til at vinde DM for U21
som højdepunktet. Som 28årig
valgte jeg at stoppe karrieren grundet mange skader,
gik trænervejen, og har nu
gennemført DBU´s A-træner
uddannelse. Jeg har trænet FC
Svendborgs U17 divisionshold
og FC Fyns U19 division.
I dag er han talentudviklingschef i SFB/FC Svendborg, hvor
han har udarbejdet en ”orange” tråd for ungdomsfodbolden, fra U6 til U21, hvad angår
teknisk, taktisk, fysisk og
mental træning.
Privat er han gift med Heidi og
har to livlige drenge på hhv. 7
år og 4 år.

Da Svendborg i foråret 2011 mistede licensen til at spille i U17 og U19
Divisionen - og dermed blåstemplingen og det økonomiske tilskud
fra DBU, forsvandt en stor gruppe
af de talentfulde ungdomsspillere.
Det var ikke alene en alvorlig
mavepuster til hele ungdomsafdelingen, men blev også et anslag
mod fremtiden for FC Svendborgs
2. divisionshold. En pæn del af FC
Svendborgs bedste seniorer er skolet i SfBs egen ungdomsafdeling,
men uden licensspillere på ungdomsholdene, er der et meget stort
spring fra de bedste ungdomsspil-
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lere til kravene i divisionsfodbolden
på seniorniveau.
Svendborg har ikke valgt at lægge
sig ned og opgive drømmene. En
arbejdsgruppe af frivillige entusiaster satte sig i vinter for at lave en
genrejsningsplan, og en af Svendborgs gamle ”kæmper” blev hentet
hjem som frontløber for projektet.
Clausen hentet hjem
Den tidligere FC Svendborg-spiller
Søren Vie Clausen, som i foråret
forlod sit trænerjob for U19 divisionen i FC Fyn, har fået jobbet som
talentchef med ansvaret for udvik-

lingen af holdene fra U13 til U19 i
Svendborg.
- Da jeg blev spurgt, om jeg ville
påtage mig opgaven med det mål
at få U17 og U19 løftet til en ny licensansøgning, var jeg hurtig til at
tale med konen om det, siger Søren
Clausen.
Svendborg har fået T-licens til U1314 og U15, som gør, at klubben har
rigtig gode spillere, den gerne skal
holde fast i, og derfor mener Søren
Clausen, det er nu, alle mand skal
knokle for det.
Søren Clausen er primært sparringspartner for trænerne på hvert af de

5 ungdomshold. Han har selv en Atræner uddannelse og kan i kraft af
sin erfaring give mange gode tips
om, hvordan kommunikationen
med spillerne fungerer bedst både
under træning og kamp.
En orange tråd
Søren Clausen har udarbejdet en
manual for, hvordan træningen
skal foregå lige fra U6 op til U21.
Det gælder teknisk og taktisk såvel
som fysisk og mentalt. Selv kalder
han det den ”orange” tråd i træningsudviklingen, da målet er at
de bedste skal kunne ende i førsteholdstrøjen som seniorer.
- Det er vigtigt at vide, når spillerne fx kommer op på U15, at
de alle har været igennem et vist
”pensum” på U13 og U14, og det
samme gælder videre frem, siger
Søren Clausen.
Træningsmængden er afgørende.
Dels antal timer om ugen, og
intensiteten under træningen.
Hver tirsdag morgen stiller ca. 45
af de 14-19-årige til morgentræning på Hellegårdsvej i Svendborg.
5-6 trænere er klar til at tage 8-10
spillere hver, og de ældste spillere
får en pladsspecifik træning, mens

de yngre træner teknik som spark,
vendinger, driblinger og pasning.
Alle når to stationer pr. træning, og
fortsætter turen næste gang.
Foruden morgentræningen, træner
spillerne 3-4 gange om ugen af 1,5
times varighed samt kamp i weekenden.
Flere A-trænere
Svendborg har tre A-trænere i
dag, og to mere er tilmeldt DBU´s
A-træneruddannelse, selv om prisen er 55.000 kr. stykket. Andreas
Andersen, som træner U17, får den
ene plads og Jesper Madsen, der
har U13, får den anden.
- Med fem A-trænere, gode baneanlæg og en sund økonomi står vi
stærkere i forhold til licenskravene,
og det kræver så bare fuld energi
af spillerne, siger Søren Clausen.
- Licensudvalget holder ikke tæt

”

øje med os, så vi er nødt til at vinde
kampe og få gode placeringer, for
at de bemærker os igen – og det
kræver, at vi alle sammen giver alt
hvad vi kan, fastslår han.
Samarbejde med FCM
For at højne den tekniske kvalitet,
er T-licensspillerne koblet på en
aftale med FC Midtjylland. Aftalen
går ud på, at klubbens bedste U1314 og U15 spillere hver fredag bliver trænet af Tony Hermansen, som
tidligere har været U19 ligaholdstræner ved FC Midtjylland, men i
dag styrer det offensive træning på
SAS Ligaholdet i FC Midtjylland.
- Vores samarbejde med FCM er
med til at give spillerne ekstra
inspiration udefra, og selv om der
naturligvis er en risiko for, at en eller to dygtige spillere en dag bliver
”opdaget” og rejser videre, så vil vi

Med fem A-trænere, gode baneanlæg
og en sund økonomi står vi stærkere
i forhold til licenskravene, og det kræ
ver så bare fuld energi af spillerne.
Søren Clausen, talentchef SfB

hellere sikre at holdene som sådan
får et løft, forklarer Søren Clausen.
At U15-spillerne er under observation stod klart, da Svendborg vandt
3-2 over FC Fyn tidligere på året. Til
den kamp stod der repræsentanter
for både Silkeborg, FCM, OB og
Næsby blandt tilskuerne.
Den fysiske træning får spillerne på
U17 og U19 hjælp til af kiropraktor
Henrik Mazanti. Han har en DMtitel i hækkeløb bag sig, og har
desuden markeret sig som vægtløfter de senere år. Han træner især
stabilitet, hurtige fødder og springsprint med de unge spillere.

trænere til rådighed for fælles
træning med omegnsklubberne, og
vi kunne lade fællestræning foregå
på skift i klubberne, foreslår Søren
Clausen.
Søren Clausen ser i øvrigt ikke kun
samarbejdsmuligheder i forhold til
andre fodboldklubber. I løbet af
det kommende år står det nye SG
Hus klar tæt på fodboldbanerne,
og i vinterperioden kunne Søren
Clausen, som til dagligt arbejder
på Ollerup Gymnastikhøjskole, se
mange fordele ved at de unge fodboldspillere trænede smidighed og
styrke sammen med gymnasterne.

Sydfynsk samarbejde
Søren Clausen drømmer om et
større samarbejde mellem alle de
sydfynske klubber.
- Ligesom vi åbner mod FC Midtjylland, vil vi gerne stille de bedste

Vigtig opbakning
Hvis drømmen om licens til U17 og
U19 skal lykkes, er Svendborg afhængig af opbakning fra forældre
og sponsorer.
Forældreopbakning er alt fra at

køre drengene til kamp og stævner
og at finde måder at samle penge
ind til cup-stævner til at sørge for,
at drengene ikke skal være længe
ude til fest dagen før en kamp.
- Vi er også glade for de fodboldinteresserede, som vil træne andetholdene, for dem kniber det nogle
gange at finde trænere til, fortæller Søren Clausen.
Økonomien er en væsentlig faktor,
og da sponsorkroner ikke falder så
nemt som for få år siden, understreger Søren Clausen at ungdomsholdene er klar til at påtage sig
opgaver for firmaer eller organisationer, hvis det kan give lidt penge
til klubkassen.
For Søren Clausen er drømmen
om ungdomslicenser ikke urealistisk, men han erkender, der ligger
mange timers indsats foran alle
involverede i fodboldklubben.

Sommerskole er udvikling
af talenter i flere led
Dansk Gymnastik Forbund står bag konceptet. Instruktører og hjælpere fra SG får mere rutine i et
krævende miljø med 50 ivrige drenge og piger

arme, men det er netop den udfordring, de unge instruktører kan
lide.
- Jeg elsker at skulle tackle en flok,
der bare brænder for at lave gymnastik, siger Sebastian Bjørn, og
Anders Snogdal tilføjer:
- På gymnastikskolen har vi faktisk
tid til at vente på, at nogen får modet til at lave et nyt spring, de ikke
har turdet før. Det er sjovt at se, at
de rykker, og vi bliver lige så glade
som dem.
På den sidste dag, hvor forældrene
er inviteret til at se på, bliver deltagerne spurgt i samlet flok, hvem
der har lært noget nyt, og næsten
alle har armen i vejret.
Anders Snogdal og Sebastian Bjørn

forsikrer, at de også har lært flere
ting, som de kan bruge på det
juniorhold, de er instruktører på til
daglig.
- Børnene her kræver en forklaring,
så vi lærer meget af at skulle beskrive præcis hvad vi gør og tænke
over hvorfor, siger Anders Snogdal.
Kammeratskabet
Træningen i sig selv skal være sjov,
men det er også vigtigt, at det er
sjovt udenfor banen.
- Kammeratskabet er vigtigt for at
bevare lysten til at dyrke gymnastik, forklarer Sebastian Bjørn, som
har dyrket gymnastik ca. 17 år af sit
20-årige liv, og meget af tiden er
han fulgtes med Anders Snogdal og

Sommerens gymnastikskole i SG
Hallen er et klart eksempel på talentudvikling.
- Både på gymnastikskolen og til
hverdag er træningen bygget op,
så alle kan lære af hinanden, og
de der har mest erfaring, lærer
også noget ved at lære fra sig,
siger Jacob Kramer, udviklingschef i
Svendborg Gymnastikforening.
Sammen med Keld Andersen står
Jacob Kramer for sommeraktiviteterne i de tre sommerdage i august.
Simon Nordby, Anders Snogdal
samt Frederik og Sebastian Bjørn
er som unge, erfarne gymnaster
krumtapper i at få alle øvelserne til
at køre. Endelig har de fem hjælpere på 10-13 år med til at tage imod
og gå til hånde hele tiden.
Konstant aktivitet
Springsalen er fyldt med måtter,
den lille sal med trampoliner og
i hallen farer de 15 drenge og 35
piger rundt, indtil Keld Andersen
pifter.
Alle er klar og der skal noget til
at få styr på alle de ivrige ben og
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lillebroderen Frederik Bjørn.
Simon Nordby er først kommet
med for seks år siden men er lige så
grebet af det.
- For mig har vennerne fra gymnastikken været min primære sociale
gruppe, og det har været godt for
mig ikke kun at have kammeraterne i skolen. Venskaberne er klart
medvirkende til, at jeg bliver ved at
dyrke gymnastik, fortæller Sebastian Bjørn.
Ikke nok at spotte
Normalt skal man starte tidligt for
at blive et stort talent, men SGinstruktørerne har også set unge
tage deres første spring på en af
egnens efterskoler og alligevel
blive dygtige gymnaster. Omvendt
kan talenter, der bliver spottet allerede i 7-8-års alderen sagtens nå
at falde fra i teenagealderen.
- Det er ikke altid en fordel at have
let ved det som lille, for du lærer ikke at slås for det, når det så
pludselig bliver svært, mener Simon
Nordby.
Motivationen og viljen til at gentage springene mange gange er
vigtig, og som teenager gælder det
om at kunne træne, når lysten er
der.
- I det kommende SG Hus håber vi
at kunne give de unge chancen for
at træne mere frit, for det er med
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At være gymnastikinstruktør er en
slags lederuddannelse, for du har
ansvaret for en større gruppe, du
skal kunne sætte mål, kommunikere
det, motivere til alle til at gå i samme
retning, løse konflikter, hvor de
opstår og skabe en udvikling og et
synligt resultat.
Jacob Kramer, udviklingschef i Svendborg Gymnastikforening

til at udvikle dem som toptalenter,
siger Jacob Kramer, som tilføjer
at de unge lærer mest af at være
opmærksomme i miljøet.
- At være instruktør er en slags
lederuddannelse, for du har ansvaret for en større gruppe, du skal
kunne sætte mål, kommunikere
dem, motivere alle til at gå i samme
retning, løse konflikter hvor de
opstår og skabe en udvikling og et
synligt resultat, siger Jacob Kramer
med et smil.
Tættere samarbejde
Netop i Svendborg, hvor der er
ekstra idrætstimer i grundskolen,
ser instruktørerne i SG store potentialer i et tættere samarbejde.
- Drømmen i det nye SG Hus er, at

vi kan blive en aktiv partner i forhold til idrætsskolerne, fordi vi har
faciliteter til udfordrende leg og
aktiviteter i henhold til det aldersrelaterede træningskoncept, siger
Jacob Kramer.
SG ønsker i højere grad end nu at
skabe et aktivt miljø efter skoletid,
og derfor har SG etableret en klub
for 4.-6. klasser, som ikke længere
er i SFO.
- Visionen er, at vi kan lave et samarbejde med kommunen, SH, svømmeklubben, SfB og skabe et tværgående idrætsaktivt miljø i gode
rammer, og en sidegevinst ved det
vil være, at flere bliver klubinteresserede og nogle vil opdage deres
talent, forklarer Jacob.
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De bedste talenter
får tid til at modnes
Talentudvikling i ridesporten handler lige så meget om hesten som om rytteren. De største talenter
kan spottes fra fødslen, men der skal meget til, inden hesten kan løbe ind til en konkurrence

”Du er aldrig bedre end den hest,
du rider på”. Sådan lyder et gammelt mundheld i ridesporten, og
derfor har vi fra Sport Study Svendborg valgt at tale med godsejer
og mangeårig rytter Anne Lütken
samt exam. berider Henning SlothJepsen fra Broholm Rideklub om
talentudvikling af heste.
- Ved OL i år kunne vi se, at der var
flere deltagende heste af dansk
afstamning end der var danske ryttere, fortæller Anne Lütken.
- Det er tegn på, at selv om England, Tyskland og Holland er formidable til opdræt, så er dansk avl på
et højt internationalt niveau, der er
efterspurgt i udlandet, siger hun.
Talentspotting
De to eksperter på Broholm er
enige om, at en dygtig hest til dressur eller ridebanespringning skal
være en ”superatlet”. En med velproportionerede muskler, motorik,
balance og koordination, og den
skal have en relativt kort ryg, da
den så er lettere at bygge muskulaturen op på.
- Du kan faktisk allerede fra fødslen spotte, om det er et talent,
fortæller Henning Sloth-Jepsen.
- Vi ser på, hvordan den holder
hovedet, om bagbenene ser stærke
ud, om den kan træde langt ind
under bugen med bagbenene og
generelt om den er stærk og rolig.
Samtidig er det vigtigt at kigge på
moderen, for 60-80 procent af hestens temperament og evner stammer fra moderen, forklarer han.

”
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De heste, der presses til at starte alt for tidligt holder typisk
ikke længe. Passer man på dem, kan de holde til de bliver
18-19 år.
Anne Lütken, godsejer og rytter
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Langsom tilvænning
Det vigtigste for en dygtig konkurrencehest er, at den i de første tre
år har trygge rammer og får en
sund kost. Føllet må lære at have
tillid til sin ejer eller rytter, og først
når den er tre år, begynder Henning Sloth-Jepsen typisk at lægge
hovedtøj, bid og saddel på og
trække den rundt, inden den langtomt vænnes til at bære sin rytter
og tilridningen kan begynde.
- Det handler om at lære hestens
sprog at kende, for dyr er lige så
forskellige som mennesker, siger
den erfarne berider.
- Hesten skal lære alt det basale
med skridt, trav og galop, inden vi
kan begynde at forfine træningen,
fortæller han.

Sværhedsgraden stiger langsomt,
og først når hesten er 4½ år er det
optimalt at træne hesten intensivt
frem mod konkurrencer, og først
når hesten er 10 er den for alvor
grand prix klar.
- Hver dag i den lange træningsfase
skal være en glæde og fornøjelse,
for det er umuligt, hvis man kun fokuserer på mesterskab og medaljer.
Husk en DM-finale varer måske 7
minutter, men der er gået flere års
træning forud, siger hun.
Klar kommunikation
Henning Sloth-Jepsen har udvalgt
og trænet mange heste, og han
mener selv det handler meget om
kemi.
- Ved at se hesten i øjnene, kan du
læse dens temperament, Det er et
spørgsmål om match, og jeg har
flere gange oplevet kærlighed ved
første blik, siger han med et stort
smil.
- Når du rider på den, gælder det
om at blive ét med den. At forstå
dens kropssprog og give den klare
signaler om, hvad du ønsker og
gøre det på en måde, så den har
tillid til dig. Jo mindre den mærker dig, des mere frit kan du ride,
forklarer han.

- Det kræver god kondition at være
rytter, tilføjer Anne Lütken, men
du får ikke kondi af det. Det må du
klare ved siden af, men til gengæld
får du alle muskelgrupper styrket
af at ride, når du sådan skal styre
600-700 kg. hestemuskler.
Henning Sloth-Jepsen starter
træningen af unge heste i ridehallen, men det er vigtigt at de bliver
vænnet til mange omgivelser, støj
og overraskelser, så de kan holde
fokus under en konkurrence.
Et stort netværk
Mange indenfor ridesporten kender Henning Sloth-Jepsen, og man
skal ikke søge længe på nettet, før
man finder striber af anbefalinger
fra erfarne ryttere. Foruden sine
opgaver med rideundervisning på
Broholm, hjælper Henning SlothJepsen også med at matche heste
og ryttere. Det sker, at dygtige
ryttere beder ham hjælpe med at
finde en talentfuld hest, eller at hesteejere beder ham finde en rytter,
og efterhånden er det kendt både i
ind- og udland.
- Jeg ser på fysikken men i høj grad
også, om temperamenterne passer
sammen, for det giver de bedste
chancer for gode resultater, konstaterer han.

De skjulte talenter
Udpegede gymnasieelever holder mund overfor deres klassekammerater med oplevelserne i Akademiet
for Talentfulde Unge og blandt Forskerspirer. Til gengæld giver det et kick at suge til sig og netværke,
når de er sammen med unge fra hele landet
Sebastian Boesgaard Bloch, Rosa
Duedahl og Nynne Riedel er alle 18
år, går på Svendborg Gymnasium
og har noget til fælles, som de
normalt ikke råber for højt om. De
er udtaget til nogle af de mange
talentaktiviteter, som Svendborg
Gymnasium og HF arbejder med.
- Det kan godt virke lidt som en
hemmelig klub, men det er rigtig
spændende, når vi er af sted, fortæller Rosa Duedahl, som er optaget i ATU (Akademiet for Talentfulde Unge).
- Det giver et indblik i fag på
universitetet og forbereder os på
akademisk tænkning, uddyber Sebastian Boesgaard Bloch, som også
er på ATU.
Nynne Riedel indrømmer, at hun
er en lille smule misundelig på de
to ATUere, men hun er glad for, at
hun er udpeget som Forskerspire.
Gymnasiets koordinator på talentaktiviteterne, lektor Katrine
Nørskov Werngreen, ser primært
udfordringen i, at udvælgelsen sker
allerede inden jul i 1.g, mens de fle-

ste først begynder at blomstre i 2.g
Ekstra oplevelser
Mens talentrollerne ikke giver
den store street credit, giver de til
gengæld ekstra udfordringer og
oplevelser.
- Min dansklærer synes, det er
spændende, at jeg arbejder ekstra
med litteratur som forskerspire, og
derfor blev jeg også opfordret til at
være med til en todages workshop
i Odense, hvor tre gymnasier og
SDU blev bedt om at hjælpe med at
promovere H. C. Andersen på en ny
måde, fortæller Sebastian Boesgaard Bloch.
Rosa Duedahl fortæller om et af
højdepunkterne ved at have været
tilknyttet Galathea 2-klassen for
udvalgte science-talenter:
- Sammen med unge fra andre
gymnasier, var jeg to gange i camps
på Sorø Sciencecenter for at fordybe mig i det, jeg interesserer mig
meget for, nemlig blåmuslinger, og
bagefter var jeg ude i en 8. klasse
for at fortælle om det og lave

forsøg sammen med dem. Det var
spændende, fortæller hun.
Katrine Werngreen, konstaterer, at
talentaktiviteterne bliver opprioriteret, både for at styrke de enkelte
fag og de unges studiekompetencer.
- Samtidig er de unge gode ambassadører for Svendborg Gymnasium,
når de kommer ud, siger Katrine
Werngreen.
Tid til fordybelse
En af de store fordele ved at blive
udtaget til en eller flere af talentaktiviteterne er, at det giver tid til
at koncentrere sig om sine interesser i længere tid ad gangen.
- Når jeg mødes med andre forskerspirer, er der ingen der synes, jeg er
mærkelig, fordi jeg filosoferer over,
om Simone de Beauvoirs bøger fra
midt i 1900-tallet stadig er aktuelle,
og det kan jeg fint diskutere med
andre, som går vildt op i kulturen
bag spillet World of Warcraft, fortæller fortæller Nynne Riedel.
Alle tre er enige om, at det giver et

!

Eksempel på talentaktivitet

ATU (Akademiet for Talentfulde Unge)
Udtagelsesproceduren:
1. Teamlærere indstiller dygtige elever
2. De spottede indsender en motiveret ansøgning
3. Andre interesserede elever kan også søge
4. Et team af lærere på Svendborg Gymnasium
udpeger 17 ud af ca. 40 spottede til ATU.
I alt har Fyn 100 ATU-elever pr årgang.
Projektet støttes af Undervisningsministeriet.

Talentaktiviteter og konkurrencer i fagene
• Forskerspirer – for 2.g og 1. HF
• Galathea 2-klassen – for sciencetalenter fra 2.g
• Talentpakken i fysik og kemi – et landsdækkende teknisk-naturvidenskabeligt projekt
• Master Class i fysik og kemi – projekt for 2.g og
3.g elever fra Næstved, Silkeborg og Svendborg
gymnasier
• Naturvidenskabsfestival – Landsdækkende festival i uge 39
• MUNOG (Model of United Nation of Goldenberg Gymnasium) – et rollespil om FNs arbejde
for 400 elever fra 20 lande heraf 5 fra Svendborg Gymnasium
• MEP BSR (Model European Parliament Baltic
Sea Region) – et politisk rollespil for unge fra
landene omkring Østersøen
• Samfundscup – en landsdækkende innnovationskonkurrence fx om integration
• Månedens naturvidenskabelige opgave – lokal
konkurrence om biografbilletter
• Opdigtet onsdag – en landsdækkende læsekreds med online forfatteroplæsning
• Globale gymnasiers elevgruppe – lokal gruppe
som arrangerer med filmaften, foredrag, workshops eller camps med globalt indhold

kick at mødes med forskere og universitetsstuderende, at få adgang
til videnskabelige skrifter og være i
de studiemiljøer de måske om blot
et år eller to er en del af.
- Foredrag og seminarer på ATU er
med til at åbne øjnene for, hvilke
fag og studieretninger, der kunne
tænde, siger Sebastian Boesgaard
Bloch.
Mental træning
Udtagelsen og den løbende ekstra
træning, som kræver arbejde ud

Nynne, Rosa, Sebastian og Katrine
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over de opgaver, som alle klassekammeraterne også laver, gør en
forskel.
- Det styrker da selvtilliden og lysten til at sige noget i timerne, når
man højner sine faglige kompetencer, mener Nynne Riedel.
- På længere sigt stiver det da også
af, at vi kan skrive det på CV´et,
som kan blive afgørende, hvis man
bliver kvote 2 ansøger til en uddannelse, siger Rosa Duedahl.
Sebastian Boesgaard Bloch konstaterer, at han endnu ikke ser et

konkret job for sig, men virksomhedsbesøgene i forbindelse med
ATU hjælper til at mærke, hvor
passionen bliver tændt.
- Der er ingen tvivl om, siger Katrine Werngreen, at talentaktiviteterne gavner de, der kommer af sted,
men meningen er at det skal smitte
mere af på hele gymnasiet, så både
lærere og elever må til at lære at
tale mere åbent om hvad talentudvikling handler om – nemlig få
procent medfødte evner og mange
procent vilje og engagement.

En af de store fordele ved at blive udtaget til en eller flere af
talentaktiviteterne er, at det giver tid til at koncentrere sig om
sine interesser i længere tid af gangen.
Nynne Riedel, gymnasieelev og forskerspire
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Alle skal have en udviklingsplan
Hos Sydbank bliver både lederemner og specialister tilbudt løbende talentudvikling, og der er opbakning til at tage ekstrauddannelse

”

Vi har heldigvis mulighederne for at
give de udfordringer, der passer den
enkelte bedst.
Kirsten Elkjær Mikkelsen, filialdirektør for Sydbank Svendborg

- Troels er blot et eksempel på, at
vi ikke vil stå i vejen for talentfulde
medarbejderes udvikling ved at
holde på dem, og det gælder også,
hvis de får andre karrieremuligheder, fortæller Kirsten Elkjær Mikkelsen.
- Det er vigtigt at have glade medarbejdere som føler, at de i videst
muligt omfang kan udvikle sig i
den retning, de har lyst til, fordi
glade medarbejdere tiltrækker
glade kunder, forklarer hun.

Talentudvikling er for alle i Sydbank, og medarbejdernes udvikling
er højt prioriteret. Det viser eksemplet med den tidligere medarbejder
og håndboldspiller i GOG, Troels
Finnemann.
Da det stod klart, at han ikke
længere skulle være en del af GOG
i sæsonen 2012-13, måtte filialdirektør Kirsten Elkjær Mikkelsen
træffe en svær beslutning. Troels
Finnemann var en dygtig medarbejder i Sydbank og en afholdt kollega
i teamet, men hvis han selv kunne
vælge, ville han gerne fortsætte
karrieren i Jylland. Han bor nu med
sin familie i Randers og spiller for
Vejles 1. divisionshold.
Kirsten Elkjær Mikkelsen fandt en
mulighed i Sydbank Vejle, så han
kunne blive i koncernen. Hun fortalte teamet om skiftet og lovede
en hurtig løsning. Få dage senere
var der sat navn på en dygtig afløser.
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Spotter og støtter
Fuldstændig som i sportens verden, er det muligt meget tidligt at
spotte særlige talenter i pengeinstituttet, for de stikker ud på forskellig vis. Uanset om det er et spirende
lederemne eller en særligt dygtig
specialist indenfor privatkunder,
erhvervskunder eller investering, så
har Sydbanks uddannelsesafdeling
interne muligheder for opkvalificering ud over de daglige udfordringer. Banken bakker op om alle,
der ønsker at tage en af de mange
interne uddannelser eller fx en HD
ved siden af jobbet.
- Alle har et talent, som vi gør
meget for at udvikle, understreger
Kirsten Elkjær Mikkelsen.
- Nogen vælger at koncentrere sig
om at dyrke det i det daglige job,
mens andre har lyst til at studere
ved siden af, og vi har heldigvis
mulighederne for at give de udfordringer, der passer den enkelte
bedst, forsikrer hun.
Personlighedstest
Alle ansatte har en udviklingsplan,
som skal revideres en gang om

året i forbindelse med MUS (medarbejderudviklingssamtalen). Alle
nyansatte og alle lederemner kommer desuden igennem en personlighedstest, som HR-afdelingen hos
Sydbank står for.
Hvis nogen har lederpotentiale
kommer de ind i et særligt ”leder,
er det mig?”-program, hvor de får
grundlæggende viden om det at
være leder og bliver udfordret i
hverdagens teamsamarbejde.
- Det er vigtigt, at de som ledere lærer at balancere mellem at
coache og at sætte klare mål, og
opgaven er at sikre rammerne for,
at udviklingsmulighederne er til
stede, siger Kirsten Elkjær Mikkelsen.
Hvis der viser sig et talent, som kan
aspirere til en toplederstilling, har
Sydbank særlige programmer til at
føre vedkommende hele vejen.

Danmarks stærkeste ...
... miljø
– når du vil kombinere sport og uddannelse

Broholm Gods
Sydbank
GOG 2010 A/S
Etronic A/S
Gymnastikhøjskolen i Ollerup
CC Jensen A/S
Skolerne i Oure Sport & Performance
FC Svendborg
Svendborg Gymnasium
Idrætsefterskolen Ulbølle
Sydfyns ErhvervsForskole
Den frie Lærerskole
Svendborg Gymnastikforening
Svendborg Kommune

