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1.0  FORORD

INDLEDNING FRA FORMANDEN

Det er med stor fornøjelse, at Dansk BordTennis Union i samarbejde med Team Danmark nu officielt kan 
udgive Bordtennis’ Aldersrelateret Træningskoncept (BAT).

BAT er første led i fødekæden i det elitearbejde som over de sidste 20 år har udviklet sig i og omkring 
Dansk Bordtennis.

Der findes flere måder at spille bordtennis på. Udover at det er en organiseret sport under Dansk BordTennis 
Union, så er det også en meget populær fritidsaktivitet på campingpladser, fritidshjem, SFO’er, skoler mv. 
Det er selvfølgelig en fordel, at så mange mennesker får positive oplevelser med og oven i købet gerne 
vil dyrke vores sport, men det stiller også en række krav til os i den organiserede sport. Det er derfor 
vigtigt at påpege, at vi repræsenterer sporten bordtennis. Det vil sige, at vi i bordtennisklubberne giver 
vores medlemmer de optimale tekniske, taktiske, mentale og fysiske muligheder for at blive de bedste 
bordtennisspillere. Vi spiller selvfølgelig også bordtennis for sjov, men med en interesse for at blive bedre, 
udvikle os og på sigt spille bordtennis på elitært plan.

BAT er et værktøj til at sikre, at vi i bordtennissporten får etableret velfungerende træning, der tager hensyn 
til spillernes udvikling på de forskellige alderstrin.

Kun ved at målrette træningen/spillerudviklingen og gøre tingene rigtigt hele vejen op gennem de forskellige 
alderstrin, kan vi sikre, at Danmark til stadighed kan fastholde det høje internationale niveau, som vi er 
lykkedes med at opbygge over de sidste mange år.

Materialet er blevet til gennem et målrettet arbejde, hvor mange forskellige eksperter har bidraget med 
viden om de forskellige områder. Uden deres hjælp ville materialet ikke være blevet så godt, som det er 
blevet.

 

Brug det flittigt og dygtigt i arbejdet i klubben med at udvikle de spillere som netop din klub har.

 

God fornøjelse med BAT.

Aksel Beckmann

Formand for Dansk BordTennis Union  



5Dansk BordTennis Union



6 Bordtennis Aldersrelateret Træningskoncept



7Dansk BordTennis Union

2.0 INTRODUKTION 
TIL MANUALEN 
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Med denne manual ønsker vi, at 
hjælpe til med redskaber til talent-
identifikation og –udvikling set gen-
nem nationale og internationale er-
faringer og evidens samt anerkendte 
principper. 

Vi har et ønske om at fortsætte den 
flotte udvikling dansk bordtennis har 
været igennem de sidste mange år. 
I den forbindelse er denne manual 
skabt med anbefalinger til, hvor-
dan vi kan gøre det endnu bedre for 
børn og unge at spille bordtennis i 
Danmark. 

DBTUs ”Aldersrelateret træning” gi-
ver en masse bud på, hvad du som 
træner (ny eller øvet) skal være 
opmærksom på omkring træning 
af bordtennisspillere op til 21 år. 
Hvordan sikrer vi, at den enkelte 
spiller hele tiden er i fokus, hele 
tiden  udfordres på lige nøjagtigt den-
nes niveau og hele tiden udvikler 
sine kompetencer på de rigtige tids-
punkter i forhold til sin udvikling? 
 
Disse spørgsmål skulle du gerne få 
besvaret i denne manual.

Du ønskes god fornøjelse med ma-
nualen. 

God læsning 
Beskrivergruppen

2.1 SÅDAN LÆSES MANUALEN
Manualen er bygget op omkring disse 
4 aldersgrupper:
 
6 – 8 år - Børnebordtennis 
9 – 13 år - Den motoriske guld alder
14 – 17 år - Ungdomsbordtennis
18 – 21 år - Ungseniorbordtennis

Under hver aldersgruppe vil du finde 
gode råd, anbefalinger, vejledninger 
samt generel viden omkring teknisk-, 
taktisk-, fysisk- samt mental træning. 
Du kan altså som træner for en be-
stemt årgang/gruppe finde ALT, hvad 
der er relevant for dig indenfor me-
get overskuelige kapitler. 

Manualens fysiske del er, såvel som 
resten af manualen, beskrevet med 
ønske om at blive brugt i praksis. 
Det ansvar hviler på trænerne som 
måske skal gøre op med en tidligere 
praksis på området, men som kan 
søge inspiration til dette i manu-
alen. Den er ikke dækkende i form af 
øvelser, lege og træningsforslag, men 
kan/bør suppleres med trænerens 
egen erfaringer, fantasi og kendskab 
til egne udøvere.

”Bordtennisordbogen”
Bagerst i manualen er der en ”ord-
bog” hvor du kan finde definitionen 
på en række udvalgte ord, som bru-
ges i materialet. 

2.2 DBTUs DEFINITIONER
Såvel drenge som piger, herrer og 
damer spiller bordtennis, men i 
manu alen har vi valgt konsekvent 
at om tale udøverne som ”spilleren”, 
”denne” eller ”spiller”. 

Dette gjort for at gøre læsningen af 
manualen mere smidig og let. 

I øvelseskapitlerne – eller i de øvel-
ser der er i manualen tages der ALTID 
udgangspunkt i en højrehåndet spil-
ler. Vær opmærksom på dette, hvis 
du til daglig har venstrehåndede i dit 
træningslokale. 

2.0 INTRODUKTION TIL MANUALEN 

ALDERSRELATERET TRÆNING – FORSVARLIG, MÅLRETTET TRÆNING AF BØRN OG UNGE 

”Den, der tror sig 
færdiguddannet, er mere 

færdig end uddannet!”
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TALENT? 
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3.0 HVAD ER ET TALENT? 

Hvem kan ikke nikke genkendende til, 
på et tidspunkt, at have sagt ”Prøv at 
se et stort talent!” første gang eller en 
af de første gange træneren ser spil-
leren. Ofte kommer udsagnet som et 
udtryk for en spontan bedømmelse 
af personens spillemæssige egen-
skaber. Dette bliver træneren ofte 
forblændet af. Om spilleren så siden 
hen når ”stjernernes tinder” er et helt 
andet spørgsmål. Hvad er det, der får 
en træner til at sige det? Er det mest 
et udtryk for ønsket om en kortsigtet 
succes og status- eller kan man se det?  

At udvikle og skabe en topspiller i 
bordtennis forudsætter, at der arbej-
des langsigtet med mange forskellige 
egenskaber hos spilleren. 

Jævnfør Team Danmark så er der 6 
faktorer der tilsammen udgør de ele-
menter der skal være til stede for at 
man kan tale om at en spiller er et 
talent. 

•	 Antropometriske faktorer (krops-
lige dimensioner)

•	 Fysiologiske faktorer (f.eks. iltop-
tagelse, muskelfibersammensæt-
ning, trænérbarhed og restituti-
onshastighed)

•	 Motoriske faktorer (f.eks. basale 
koordinatoriske færdigheder, tek-
niske færdigheder, evnen til at 
indlære nye bevægelser, og læ-
ringstempoet for nye bevægelser/ 
bevægelsesmønstre)

•	 Psykologiske faktorer (f.eks. ved-
holdenhed, motivation, målsæt-
ning, læringsstrategi, selvurde-
ring og stresshåndtering)   

•	 Kognitive faktorer (f.eks. at for-
udse begivenheder (anticipation), 
evnen til at læse situationen og 

vælge den rette bevægelse, at 
kunne genkende mønstre, at kun-
ne forholde sig til egne handlin-
ger (spilintelligens)

•	 Sociologiske faktorer (f.eks. fa-
miliebaggrund, støtteapparat, ud-
dannelse, venner i miljøet, træ-
nere og økonomi)

Der er blandt idrætsforskere og elite-
trænere en fælles opfattelse af, at ta-
lentfulde idrætsudøvere ikke kan ud-
vælges på baggrund af blot én faktor. 
Snarere tror man i dag på, at det er 
nødvendigt med multidimensionelle 
modeller. (Abbortt, A. et. al., 2004). 
Disse modeller betoner, at samtlige 
de karakteristika, der anses for vig-
tige, skal findes i idrætsudøveren. 
Såfremt blot én egenskab mangler, så 
kan udøveren ikke gøre sig håb om 
en dag at præstere resultater på in-
ternationalt plan. 

Det enkelte talent kan score op til 
seks ”point” i de forskellige faktorer. 
I alt 720 point er maks. antal for ta-
lentstørrelsen. Man kigger herefter 
på det enkelte talent og score denne 
person for at se hvor stor talentstør-
relsen er. 
 
Normalt sammenlignes spillerudvik-
ling med det at bygge et hus (se fi-
gur 2). Huset består af 4 lejligheder, 
som hver indeholder nogle arbejds-
krav (indenfor teknik, taktik, mental 
& fysisk træning) der skal trænes. 
Undlader træneren at træne den ene 
eller flere egenskaber vil lejligheden 
og dermed også huset falde sammen. 
Du vil dermed stå tilbage med en 
spiller, der har væsentlige mangler. 
Så fra starten ad, så handler det om 
at træningen er helhedsorienteret.

Faktor nr. 1 2 3 4 5 6 720
FYSIOLOGI * MOTORIK * PSYKE * SOCIOLOGI * KOGNITION * ANTROPOMETRI

Spiller 1 3 4 5 1 6 2 720
Spiller 2 2 6 1 5 4 3 720

Figur 1; Talentidentifikation. Eks. på scoring af spiller. (Team Danmark)
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Taktik
Evnen til at tænke rigtigt i spilsituationen
Styrker og svagheder ved forskellige spillestile
Evnen til at spille taktisk

Fysik
Iltoptagelse
Smidighed
Muskelstyrke
Koordination
Balance

Mentalt
Elske stillingen 9-9
Positiv tænkning
Glæden ved at spille bordtennis
Selvværd og – tillid
Samvær

Teknik
Optimal slagteknik
Benarbejde
Batfatning
Udvikling af spillerens egen spillestil

 Figur 2; Arbejdskrav til talentidentifikation.

Eksempler:
1. Hvad nytter det, at en spiller kan 

alle slag til perfektion, men des-
værre er i så dårlig fysisk form, 
at han kun kan spille 5 til 6 sæt 
med maksimal fysisk intensi-
tet på en dag, fordi hans fysi-
ske form desværre er for dårlig 
og han dermed taber inden de 
allervigtigste kampe. Han vil 
sjældent eller aldrig nå finalen.  
 

2. En spiller, der spiller optimalt 
frem til at sættene skal afgøres, 
men som så dermed bliver sat 
under mentalt pres, fordi sæt-
tet er lige, rent stillingsmæssigt. 
Spilleren der er bedst i trænings-
lokalet, men lider af præstati-
onsangst mangler således nogle 
mentale værktøjer til at håndtere 
den høje spænding og vil dermed 
sandsynligvis tabe kampen.

Træningen skal planlægges med ud-
gangspunkt i den enkelte spiller og 
være så komplet som mulig, dvs. 
at det er vigtigt, at alle de 4 egen-
skaber i nedenstående tabel trænes 
og udvikles. Hvor meget de enkelte 
kvaliteter skal vægtes i forhold til 
hinanden er afhængig af spillerens 
forudsætninger, egenskaber, alder, 
køn etc.

DBTUs definition af et talent: 
En spiller, der med udgangspunkt i sine personlige 

forudsætninger, er i stand til at få det bedst 
mulige ud af sine egenskaber, er et talent. 
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4.0  DBTUs SPILFILOSOFI

Dansk BordTennis Union skaber 
landsholdsspillere ud fra den filosofi, 
at bordtennis i dag bliver afgjort ved 
stillingen 9-9. Derfor er ”den danske 
stil” bygget op omkring 2 planer hvor 
plan A er nedenstående 4 statements:

•	 Du	skal	turde	satse	ved	stillingen	
9-9.

•	 Vi	koncentrerer	os	om	processen.
•	 Fejl	er	lig	med	læring.
•	 Don’t	compete	–	just	win.*

Gennem fokus på processen, villig-
heden til at turde lave fejl, lysten til 
at vinde frem for at konkurrere mod 
andre, kombineret med et elitært set 
up skabes ”den danske spiller” som 
elsker stillingen 9-9. 

Den danske spiller vinder selv stør-
stedelen af sine point i kraft af egen 
styrke og ikke modstanderens svag-
heder og er samtidig spilstyrende 
i kampene. Fokus er rettet mod an-
grebsspillet, spilleren er offensiv og 
kan spille bolden i alle retninger fra 
for- og baghånd. 

Den danske spiller er endvidere men-
tal stærk, trænérbar og selvstændig 
som person.

Uddybende kommentarer
Der stræbes mod at spillerne opnår 
den såkaldte danske spillestil, hvor 
spilleren er i stand til at vinde points 
i kraft af sin egen styrke og ikke på 
grund af modstanderens svagheder 
(plan A).  Spilleren skal kunne være 
spilstyrende i kampene. Alle spillere 
skal have et våben, som de er i stand 
til at vinde rigtig mange points med. 
En effektiv forhånd er det typiske 
våben for mange spillere. Det er vig-
tigt, at spilleren med tiden er i stand 
til at spille forhånd fra baghåndssi-
den, idet de fleste points vindes med 
forhånden i moderne bordtennis. 

Skulle det mod forventning ikke lyk-
kes via plan A, så må spilleren ty til 
plan B, hvor det ”bare” handler om at 
vinde ved at spille på modstanderens 
spil og forsøge at ødelægge dette.
 
At skabe en spillestil tager udgangs-
punkt i spillerens 4 lejligheder gen-
nem det teknisk/taktiske, de fysi-
ske og de mentale forudsætninger, 
stærke/svage sider og den træning 
spilleren gennemfører. Når spilleren 
starter til bordtennis, er det derfor 
vigtigt at træneren kortlægger spil-
leren og danner sig et indtryk af den-
nes egenskaber. Dog skal det pointe-
res, at en spillers kvaliteter ikke er 

stationære, men ændre/udvikler sig 
i takt med alderen og spillet. Derfor 
er det centralt at træneren løbende 
evaluerer spillernes potentiale(r) og 
udviklingsmulighed(er).
  
Som regel sker en spillers udvikling 
ikke løbende med små fremskridt 
hele tiden, men rent billedligt mere 
som en trappe, hvor der ikke sker no-
gen udvikling i perioder, - og så lige 
pludselig, så tager spilleren et hop.
 
Træneren har således en stor indflyd-
else på, hvordan spillerne udvikler sig.
  
Det er et faktum, at de ting spille-
ren gør til træning, gør denne også i 
kamp. Derfor skal alle hensigtsmæs-
sige rutiner, spillemønstre mv. auto-
matiseres i træningslokalet. 

Flosklen med, at ”dette gør jeg ikke 
når jeg er ude og spille kamp, for så 
ved jeg godt, at jeg ikke skal det”, 
holder ikke. Træningen er et spejlbil-
lede af, hvad der skal foregå i kamp-
situationen.

* I never compete against others. I 
just try to win and compete only 
against my self. Michael Jordan, 
sagt til Greg Evans i interview til 
skoleavis i San Diego. 
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5.0 DBTUs 
UDVIKLINGSTRAPPE
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5.0 DBTUs UDVIKLINGSTRAPPE

Figur 3; DBTUs udviklingstrappe
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5.1 DBTUS 
UDVIKLINGSTRAPPE, 
INDLEDNING

Manualen er bygget op omkring de 4 
trappetrin som udviklingstrappen er 
opdelt i:
6 – 8 år: Børnebordtennis
9 – 13 år: Den motoriske guldalder
14 – 17 år: Ungdomsbordtennis
18 – 21 år: Ung seniorbordtennis

Hvert af de 4 trappetrin er yderligere 
inddelt i henholdsvis:
a) Teknisk træning
b) Taktisk træning
c) Fysisk træning
d) Mental træning

Som samlet indledning til udviklings-
trappen startes med generelle udvik-
lingstræk omkring de 4 underpunkter 
som trappetrinnene er inddelt i.

Du kan, som træner, derfor ”nøjes” 
med at læse de sider der er omkring 
netop den aldersgruppe du skal træne 
samt de generelle udviklingstræk. 

5.1.1 DE GENERELLE 
UDVIKLINGSTRÆK

Udvikling	af	børn	og	unge
Inden for talentudvælgelse og udvik-
ling af børn og unge til eliteatleter 
eksisterer 2 overordnede modeller: 
1) Pyramidemodellen, hvor børn og 

unge i klubber og skoler danner 
et stort grundlag for at udvælge 
de mest talentfulde. 

2) Hvervemodellen, hvor man tester 
og evaluerer børn og unge for 
derefter at udvælge potentielle 
talenter.

I Danmark er den mest udbredte, 
pyramidemodellen. I forhold til Dan-
marks befolkningsstørrelse og der-
med talentmasse, virker det essen-
tielt, at træningen inden for denne 
model udvikles for fortsat at udvikle 
verdensklasseatleter i fremtiden. Det 
kan enten være ved at udvælge de 
mest talentfulde tidligere i livet og 
tilbyde mere fokuseret træning, eller 
ved i højere grad at sikre at det træ-
ningsstimuli, der er i børne- og ung-
domsårene er det mest formålstjenst-

lige, i forhold til den videre udvikling 
af talentet. Bordtennis er traditionelt 
en sport med tidlig specialisering, 
men ofte vil der gennem børne- og 
ungdomsårene være andre aktivite-
ter samtidigt med bordtennistrænin-
gen. Som trænere er man altså nødt 
til dels at kunne håndtere en relativt 
tidlig specialisering, men også formå 
at skabe det rette træningsstimuli. 
Gennem børne- og ungdomsårene 
med en bredere bevægelseserfaring 
og dermed skabe en base for at ud-
vikle den bordtennisspecifikke del.

Børn	er	ikke	små	voksne!
Overskriften opsummerer, hvad es-
sensen af god træning for børn og 
unge er, eller rettere hvad det ikke 
er, nemlig træning for voksne bare 
i miniformat. Når det er sagt vil der 
selvfølgelig være ligheder mellem 
den træning voksne laver og den 
træning børn og unge bør lave, dog 
skal man som træner være bevidst 
om, hvorfor man gør som man gør, 
og hvordan man bedst tilrettelægger 
træning for børn og unge. For det er 
trænerens fornemste opgave, vedva-
rende at stille sig selv spørgsmålene: 
hvorfor? og hvordan? Svarene skal 
træneren selv kunne give og denne 
manual vil give bud på hvordan træ-
ning i børne- og ungdomsårene med 
fordel kan konstrueres. For den fy-
siske dels vedkommende bliver det 
altså centralt at klarlægge, hvilken 
slags fysisk træning, der bedst egner 
sig til udvikling af bordtennisspillere 
fra barndom til voksenliv.

Man bruger ofte begrebet udvikling 
uden måske at have gjort sig klart, 
hvad der menes. Udvikling er man-
ge aspekter herunder modning og 
læring. Modning er den normative 
udvikling – medfødte motoriske pro-
grammer, modning i nervesystemet 
– altså biologiske processer der af-
stedkommer forbedrede kropslige og 
kognitive præstationer uden egentlig 
øvelse/træning. Modning er ofte nød-
vendig for udvikling, men forskel-
lige læringsprocesser kan accelerere 
modningen og dermed forbedre mu-
ligheden for at lære nyt, eller at kon-
solidere den erhvervede færdighed. 
Modning er således en forudsætning 

for læring og derfor er det ikke lige-
gyldigt hvordan træningen til børn 
og unge tilrettelægges, da der ofte er 
meget store forskelle i modning in-
denfor samme aldersgruppe hvilket 
figur 4 (se side 18) viser tydeligt. Her 
ses store forskelle i kronologisk alder 
og skeletalder, markeret tydeligt ved 
2 udvalgte individer. 

Hvis den rette træning, herunder 
både hensyntagen til det fysiske 
(mængde, intensitet, type) og men-
tale (pædagogiske, sociale) udføres, 
vil det kunne medføre en personlig 
udvikling, individuelt og i samspil 
med andre, ligesom træningen kan 
udvikle selvtilliden, intellektet og ud-
øvernes sociale færdigheder. Modsat 
kan ”forkert” træning give skader, 
ødelægge lysten til at dyrke sport 
og have konsekvenser for udøvernes 
sociale liv. Vi har altså som trænere 
ansvar for vores udøvere, ligesom de 
bærer en del af ansvaret for sig selv 
og hinanden.

Som træner har de fleste nok hørt 
om ”10.000 timers reglen” eller det 
at man skal træne ca. 10 år for at nå 
et topniveau. Hvad man ikke altid 
får med i farten er at denne træning 
kan have mange forskellige ansigter, 
hvilket betyder, at det ikke nødven-
digvis er 10.000 timer superviseret 
teknisk/taktisk træning der menes, 
men at træningen sagtens kan have 
en legende tilgang. Man kan som 
træner derfor godt opfordre spillere 
til at bruge tid udenfor træning til at 
udvikle generelle aspekter af enten 
den fysiske del af sporten eller lege 
med de tekniske/taktiske aspekter af 
spillet. Det kan være kolbøtter hjem-
me i haven eller på stuegulvet, spil 
med ballon eller bold, jonglering med 
hænder og fødder, stå på hænder el-
ler lave trillebør. Man kan lege med 
at bruge den ”forkerte” hånd til at 
spille med, lege med slagvinkler, op-
sætte pædagogiske regler om kun at 
måtte spille offensivt/defensivt osv. 

Mange forskellige bevægelser og til-
gange er nyttige, dog kan man med 
fordel arbejde med fundamentale 
færdigheder såsom:
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Locomotor færdigheder: kroppen be-
væges gennem rummet – f.eks. gang, 
løb hoppe, osv.

Non-locomotor færdigheder: 
bestemte  kropsdele bevæges – f.eks. 
at skubbe, trække, bøje, osv.
Manipulative færdigheder: et objekt 
flyttes – f.eks. kaste, sparke, slå, osv.
Disse færdigheder bruges ofte i sam-
menhæng og i forskellige kombinatio-
ner men er alle en del af fundamentet 
for at skabe gode atleter.

De fundamentale færdigheder er altså 
basis, men derudover skal der arbej-
des med bordtennisspecifikke dele. 
Kigger vi lidt på bordtennis vil spillet 
kunne kategoriseres som et net/væg-
spil med de karakteristika, der følger 
med. Vigtigst at det er et reaktivt spil, 
hvor man hele tiden skal reagere mest 
optimalt ift. modstanderens slag. For 
at kunne spille bordtennis på højt ni-
veau, er det selvsagt nødvendigt at 
besidde de rette færdigheder. Men 
hvilke færdigheder kræves der? En 
måde at klassificere færdigheder på, 
kunne være ved at undersøge, hvor 
stabilt og forudsigeligt det omgivende 

miljø er. Deraf kan man klassificere 
færdigheder som enten åbne eller 
lukkede:

Åben færdighed: ustabilt og omskif-
teligt/uforudsigeligt omgivende miljø 
(boldspil, kampsport).

Lukket færdighed: Stabilt og forud-
sigeligt omgivende miljø (svømning, 
skydning)
Der findes færdigheder der ligger 
imellem disse og som har et semifor-
udsigeligt miljø.

Bordtennis er et spil, hvor åbne fær-
digheder er en nødvendighed, og 
hvor reaktionstiden er så kort, at 
man har brug for at kunne bevæge 
sig lynhurtigt. Det betyder, at træ-
ningen selvfølgelig skal indeholde 
mange elementer, hvor de åbne 
færdigheder trænes bedst, nemlig i 
spillignende situationer, men hvor 
de tekniske færdigheder skal auto-
matiseres gennem slagtræning for at 
kunne blive brugt ekstremt hurtigt. 
De bedste spillere formår derudover 
også at kunne forudse modstande-
rens næste slag før det er slået, for 

på den måde at have længere tid til 
at vælge sit slag, komme i position til 
slaget og udføre slaget teknisk kor-
rekt. Figur 5 (Se side 19) viser dette 
forhold, hvor manualstaverne O (op-
fatte), V (vurdere), B (beslutte) og H 
(handle) beskriver de faser man gen-
nemgår adskillige gange i hver duel. 
I takt med, at man udvikles som 
spiller bliver man hurtigere til hver 
enkelt del og eksperten adskiller sig 
på den måde, at vedkommende kan 
forudse mange af spilhandlingerne 
og derfor har en klar fordel, da man 
på den tid kan handle hurtigere, al-
ternativt bruge mere tid på selve 
handlingen, hvilket øger kvaliteten af 
handlingen.

I forhold til den komplette bordten-
nisspiller bliver det derfor vigtigt at 
have spilforståelse og at kunne udfø-
re slagene optimalt, hvilket både in-
debærer at flytte sig i forhold til bol-
den, men også at kunne give slagene 
fart, mens man forbliver i balance. 
Groft sagt nytter det ikke at have 
gode slag og en god spilforståelse, 
hvis ikke spilleren kan komme i po-
sition til slaget, eller fysisk formår at 

Kronologisk og biologisk alder svarer 
ikke altid overens, ofte er forskel-
lene store og vigtige. På billedet er 
det 2 fodboldpiger på 10 år. (DBU - 
Holdninger & handlinger 2010).

Figur 4; Skelet vs. kronologisk alder (Malina et al. 2000.)

49     FYSISK TRÆNING 
ALDERSRELATERET TRÆNING

Figur 4.1: Den kronologiske alder er ikke altid den samme som den biologiske alder. 
Kilde: Malina m.fl. september 2000.
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udføre elementer af spillet gentagne 
gange med korrekt hastighed, kraft 
og præcision. Det er hvad indholdet i 
denne ATK manuals fysiske del sigter 
efter, nemlig at optimere muligheden 
for at man som træner har redskaber 
til at planlægge korrekt fysisk træ-
ning for alle aldersgrupper.

Arbejdskravsanalyse	–	bordtennis
I forhold til at kunne arbejde spe-
cifikt med den fysiske træning i en 
idrætsgren er man nødt til i nogen 
grad at kende de krav der stilles til 
udøverne i pågældende idrætsgren. 
Dette kaldes en arbejdskravsanalyse, 
eller blot kravsanalyse til idrætten 
og indeholder en analyse af de krav/
komponenter, der indgår i en god 
præstation. Oftest vil man teste de 
bedste udøvere indenfor netop den-
ne idrætsgren, da man må forvente 
at de gennem mange års træning 
har tillært sig, og trænet netop disse 
færdigheder der gør dem til en del 
af eliten.

Bordtennis er et hurtigt spil, meget 
hurtigt endda, hvilket sætter store 
krav til at kunne læse spillet, flytte 
sig i forhold til boldens bane samt 
returnere i både for- og baghånd. 
Indenfor det fysiske stiller det store 
krav til hurtighed, altså evnen til at 
udvikle stor kraft på meget kort tid. 
Bordtennisspilleren vil ofte have en 
position ved bordet, hvor man står 
med bøjede ben, læner overkroppen 

lidt frem og forsøger at bevare en 
god balance gennem duellerne. 

Forflytninger sker primært sideværts 
i forhold til boldens bane, dog er der 
forflytninger frem og tilbage når der 
returneres kort og spilles defensivt 
længere væk fra bordet. Det betyder 
grundlæggende at bordtennisspillere 
skal være hurtige på fødderne, kunne 
bevæge slagarmen hurtigt i position 
til slag samt bevare en god balance. 
Der vil derfor være meget fokus på 
kropsstammen og benstyrke i træ-
ningsforslagene. Derudover kræver 
bordtennis en vis fleksibilitet, en mo-
derat god kondition samt evne til at 
arbejde anaerobt i hele kampen. Det 
er parametrene hurtighed, kondition, 
balance og styrke der vil blive foku-
seret på i nærværende del af ATK 
manualen.

5.1.1.1 TEknisk/TAkTisk Træning
Taktik tager primært udgangspunkt 
i spillerens tekniske forudsætninger. 
Med andre ord er der en sammen-
hæng mellem taktik og teknik, idet 
det er teknikken som primært giver 
de taktiske muligheder. En god takti-
ker skal have gode tekniske færdighe-
der. For at gennemføre en god taktik 
skal spilleren kunne mestre de basale 
tekniske færdigheder som: balance, 
tyngdepunkt, forflytninger, træf punkt, 
slag teknik, vekslinger, generere-, 
hånd  tere skru og rytme/timing. 

Ovennævnte færdigheder skal skabe 
et grundlag udfra hvilket spiller og 
træner kan udvikle de mere kampre-
laterede færdigheder, samt give den-
ne et stort udvalg af taktiske mulighe-
der i kamp. Såfremt disse færdigheder 
ikke er veludviklede, vil de ofte være 
den begrænsende faktor for de takti-
ske oplæg og dermed også for videre 
udvikling til et højere niveau.

5.1.1.2 FYsisk Træning
Den fysiske træning for eliteudøvere 
er en væsentlig del af arbejdet med 
at skabe en ”hel” atlet, der besidder 
de karakteristika, der skal til for at 
blive en verdensklasseatlet. Det er 
både arbejdet med at lave præstati-
onsoptimerende træning med direkte 
relation til bordtennisspillet, men i 
høj grad også arbejdet med at lave 
skadesforebyggende træning, der på 
sigt medfører, at atleten kan træne 
med en større volumen og med sti-
gende intensitet. I forhold til en gen-
nemgående udvikling af atleten fra 
barn over ungdom til senior er det 
vigtigt at være bevidst om hvad der 
bedst kan betale sig at fokusere på 
i de forskellige dele af denne udvik-
ling. Det er formålet med dette afsnit 
af manualen som vil beskrive hvilke 
fysiske delelementer der indgår i en 
god præstation, samt hvordan og 
hvornår vi bedst træner de enkelte 
dele. 

FIGUR 5; Fra opfattelse til handling. 
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Der er således videnskabelige studi-
er, der viser at børn og unge respon-
derer på forskellige træningsstimuli 
på forskellige tidspunkter i deres ud-
vikling, hvilket nedenstående tabel 
giver et overblik over.

Tabellen understøttes af studier der 
viser at der er visse elementer der 
tilsammen danner basis for at kunne 
præstere godt, kaldes når man tester 
de motoriske færdigheder og dermed 
også hvilke færdigheder, der er vig-
tige i en idrætspræstation på tværs 
af idrætter. 
Disse færdigheder er:
1. Statisk styrke
2. Dynamisk styrke
3. Eksplosiv styrke
4. Kropsstamme/core styrke
5. Fleksibilitet – primært mave/ryg,
6. Dynamisk fleksibilitet (gentagne 

hurtige fleksioner i hoften)
7. Grovmotorisk koordination
8. Overordnet kropsbalance
9. Kardiovaskulær udholdenhed 
(Magill, 2007)

Disse færdigheder, samt de generelle 
talentidentifikationsfaktorer er i høj 
grad de samme færdigheder, som er 
nødvendige i mange idrætter for at 
kunne præstere på højt niveau og 
derfor virker det rimeligt at antage at 
børn/unge, der har en god trænings-

basis indenfor netop disse områder 
vil have de bedste muligheder for 
at udvikle sig til at blive elitesports-
udøvere. Der er dog visse hensyn at 
tage, da de forskellige færdigheder 
udvikles i forskellige tempi og på for-

skellige tidspunkter i udviklingen fra 
barn til voksen. Derfor arbejdes der 
indenfor eks. Team Danmark og deres 
samarbejdspartnere i specialforbund 
samt udenlandske forbund med at 
dele ungdomslivet op i perioder med 
forskelligt fokus. Disse perioder kal-
des indenfor Team Danmark for ud-
viklingstrapper.

Ud fra figur 6 virker det let at tilret-
telægge sin træning i forhold til de 
parametre der kan trænes, dog er 
der meget vigtige dele der ikke kan 
aflæses, nemlig det tekniske aspekt 
og det mentale. Det mentale hører et 
andet afsnit til, dog skal det nævnes, 
at man med fordel kan lave træning 
med lille eller moderat fysisk effekt, 
men som forbereder spilleren men-
talt på denne træningsform, når den 
senere introduceres.

Det tekniske aspekt er meget vigtigt, 
det er helt selvfølgeligt i selve spil-

let, men også det tekniske niveau i 
eks. sprint eller styrketræning er vig-
tigt i forhold til at opnå et optimalt 
udbytte når puberteten indtræder 
og kroppen er ”klar til at tage imod 
træningen”. Har man ikke trænet 

bevægelserne før og skal man først 
indlære det, når man har nået pu-
berteten vil man ikke kunne opnå et 
optimalt træningsstimuli, da inten-
siteten begrænses af det tekniske 
niveau. Derfor bør selv børne- og 
ungdomsspillere stifte bekendtskab 
med styrketræning, sprinttræning 
mm. i en tidligere alder end man tra-
ditionelt har gjort. Simpelthen for at 
forberede dem teknisk på at kunne 
træne intensivt med en stor volumen 
senere. Som det senere vil vise sig, er 
der ingen risiko ved at lade børn og 
unge styrketræne, når bare teknikken 
er korrekt og træningen er supervi-
seret og tilpasset udviklingstrinnet!

Figur 7 giver et overblik over de ele-
menter man med fordel kan træne i 
de forskellige perioder af ungdomsli-
vet, og viser sammenhængen mellem 
udviklingstrappens trin og en model 
for sen specialisering.

kapacitet Præpubertet Tidlig	fase	i	puberteten Sen	fase	i	puberteten Efter	puberteten

Aerob træning Lille effekt Moderat effekt Stor effekt Stor effekt

Anaerob træning Lille effekt Lille effekt Moderat effekt Stor effekt

Styrke Moderat effekt Stor effekt Stor effekt Stor effekt

Bevægelighed Moderat effekt Moderat effekt Moderat effekt Moderat effekt

Koordination Stor effekt Stor effekt Moderat effekt Lille effekt

Figur 6; Træningsstimuli (”Styrketräning – för idrott, motion och rehabilitering”)

Figur 7; Udviklingstappens trin vs. sen specialisering. (Aldersrelateret træning, 2005)

Præpubertere	periode

Træning	af	fundamentale	
bevægelser

Lære	at	træne

Træne	for	at	kunne	træne

Træne	mod	at	konkurrere

Træne	for	at	vinde

Pubertere	periode Postpubertere	periode
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Udviklingstrappe	1:
•	 Præpubertære periode: ♂ 0-12 år 

♀ 0-11 år
	Udvikling af fundamentale krops-

lige færdigheder – og derefter 
idrætsspecifikke færdigheder.

	Sjovt og udfordrende trænings-
miljø.

	Alsidig træning – gerne flere for-
skellige idrætter.

	Træningen er procesorienteret og 
ikke resultatorienteret – dog fore-
kommer konkurrence i træningen 
i den sidste del af perioden.

	Basale færdigheder (gang, løb, 
kaste, hoppe, gribe osv.) bør træ-
nes i denne periode. - Kroppens 
ABC (adræthed, balance, koordi-
nation).

	 I 10 års alderen bør der trænes 
mod mere avancerede motoriske 
færdigheder – herunder timing af 
bevægelser. - Sportens ABC.

	 Idrætspsykologisk træning er 
ikke aktuelt – dog bør træningen 
søge at give børnene en oplevelse 
af egen kompetence og en positiv 
selvopfattelse.

Udviklingstrappe	2:
•	 Pubertære periode: ♂ 12-16 år  

♀ 11-14 år
	Udvikle aerob kapacitet og mu-

skelstyrke, samt udvikle og per-
fektionere idrætsspecifikke fær-
digheder.

	Forberedes til at ”Træne for at 
kunne træne” – altså forberedes 
til større træningsmængder.

	Specialiseringen starter i denne 
periode – kropslige og idrætslige 
færdigheder.

	Der opleves stigende krav til ud-
øveren – og træningen opfattes 
måske ikke altid længere nødven-
digvis som sjov.

	Træningen bør periodiseres, da 
volumen nu er så høj, at udøve-
ren ikke kan holde til ensartet høj 
volumen året igennem.

	Højere krav til udøveren om di-
sciplin, forberedelse og egen træ-
ning.

	Teknikken bør stadig trænes både 
alsidigt og specifikt – konkurren-
cespecifik træning tager mere og 
mere over.

Udviklingstrappe	3:
•	 Postpubertære periode: ♂ 16-20+ 

år ♀ 15-18+ år
	Præstationsoptimering og videre-

udvikling af det fysiske, taktiske 
og mentale område.

	Specialisering indenfor én idræt.
	Teknik vedligeholdes og nye fær-

digheder læres – dog ligger ho-
vedvægten på den fysiske del af 
idrætten.

 (Aldersrelateret træning 2005) 

Ovenstående er baseret på børns generelle (fysiologiske udvikling) samt hvornår de er mest modtagelige over for en 
bestemt træningsmetode.

Udviklingstrappens aldersinddeling indenfor DBTU er inddelt i 4 dele og ser således ud:

•	 6 - 8 år:  Børnebordtennis  Præpubertet
•	 9 - 13 år:  Den motoriske guldalder Præpubertet/ tidlig fase i puberteten
•	 14 - 17 år:  Ungdomsbordtennis Pubertet for drenge/ sen fase i puberteten
•	 18 - 21 år:  Ungsenior  Efter puberteten

Nedenfor er Team Danmarks forskellige perioder skitseret i punktform og der er et tydeligt sammenfald med DBTUs ud-
viklingstrapper som dog aldersmæssigt er mere snævert defineret.
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5.1.1.2.1 Styrketræning	 for	 børn	 og	
unge
Sammenholdes udviklingstrapperne 
med retningslinjerne for styrketræ-
ning for børn og unge, ses det, at dis-
se fint harmonerer. Som trænere eller 
forældre, bør man så vidt mulig skabe 
en så solid basis i barnets første le-
veår, altså udvikle ”Kroppens ABC” 
så alsidigt og varieret som muligt, 
hvilket sagtens kan kombineres med 
indlæring af de basale tekniske fær-
digheder indenfor styrketræning. Det 
er afgørende, at børnene i løbet af de 
første udviklingstrin opnår at mestre 
de basale færdigheder, før specialise-
ring og træning frem mod at udvikle 
”Sportens ABC” påbegyndes. 

Udvikling af sportens ABC kræver 
således en veludviklet basis af krop-
pens ABC, før timing af bevægelser, 
hurtighed, maksimal styrke m.m. kan 
inddrages. Faktisk kan en tilstræk-
kelig muskelstyrke for de involve-
rede muskler i idrætsgrenen være 
en forudsætning for indlæring af 
korrekt teknik i selve spillet. Man 
kan altså forestille sig børn der har 
gode færdigheder indenfor motorisk 
indlæring, men som mangler styrke 
og derfor hæmmes i udviklingen af 
deres bevægelsesrepertoire.

Senere i udviklingen (den pubertære 
periode) bliver træningen mere disci-
plinspecifik, hvilket også bør afspejle 
øvelsesvalget indenfor styrketrænin-
gen. Det vil i denne periode være for-
nuftigt at lade styrketræningsøvel-
serne have større og større transfer 
til primær idrætten, f.eks. at fokusere 
mere og mere på frivægtsøvelser 
frem for øvelser i maskiner, samt 
inddrage mere eksplosive øvelser 
såsom frivend og rå-træk. Derudover 
kan plyometrisk træning påbegyn-
des, når udøverens grundstyrke er 
tilstrækkelig.

Der har tidligere været stillet spørgs-
målstegn ved, hvorvidt børn burde 
styrketræne, både i forhold til ska-
desrisiko, vækst og præstation. Dette 
har dog vist sig ikke at være kor-
rekt, og faktisk har man vist, at både 
drenge og piger kan udvikle deres 
styrke, selv før pubertetens indtræ-

den. Dette skyldes en teknikindlæ-
ring og at sammenspillet mellem 
nervesystem og muskler forbedres 
(neural komponent) og i ringe grad 
egentlig muskelvækst, da kroppens 
hormonelle respons på styrketræ-
ningen ikke er tilstrækkelig. Desuden 
har det vist sig, at unge der dyrker 
vægtløftning har en større knogle-
tæthed (stærkere knogler) end an-
dre alderssvarende, hvilket tilskrives 
træningen. Styrketræning har altså 
et stort potentiale, også tidligt i ung-
domslivet.

Styrketræning giver gode muligheder 
for at forberede bordtennisspilleren 
til at opfylde de krav spillet stiller til 
det fysiske, specielt når man nærmer 
sig de sene ungdomsår og seniorsta-
diet.

Grundlæggende bør træningspro-
grammer til børn og unge følge 
samme retningslinjer og progression 
som programmer til voksne, dog skal 
træner og forældre være meget op-
mærksomme på udøverens tilstand 
og være forberedt på at ændre pro-
gressionen. Før styrketræningen på-
begyndes, bør man som træner eller 
forælder overveje følgende:
•	 Er udøveren fysisk og psykisk 

klar til at styrketræne?
•	 Hvilket program skal udøveren 

følge?
•	 Forstår udøveren den korrekte 

løfteteknik for hver enkelt øvelse 
i programmet?

•	 Forstår hjælperen de korrekte 
hjælpeteknikker for hver enkelt 
øvelse i programmet?

•	 Er udøveren blevet introduceret 
grundigt til hver enkelt maskine/
træningsredskab og forstår ud-
øveren udstyret?

•	 Passer udstyret til udøveren?
•	 Er udøverens samlede trænings-

program velbalanceret mellem 
styrketræning, konditionstræning 
og primæridrætten?

Et program til børn og unge bør ikke 
have en varighed, der overstiger 60 
min. 3 gange om ugen, og mindre (20-
40 min.) kan sagtens være ligeså godt 
eller i nogle tilfælde bedre (Fleck & 
Kraemer 1997). 

For at udøveren skal opnå en for-
nuftig vækst og udvikling samtidig 
med styrketræningen, er det vigtigt 
at tilpasse programmet til udøveren, 
samt overvåge træningen og udøve-
rens mentale tilstand. Der eksisterer 
ikke noget program, som passer alle. 
I stedet skal udøveren starte med et 
program, som ikke stiller for høje 
krav, for så at få mere krævende pro-
grammer i takt med stigende alder 
og træningskapacitet. Et cirkeltræ-
ningsprogram vil være optimalt for 
de tidligste udviklingstrin, da der her 
fokuseres på grundstyrke, samtidig 
med at pulsen er relativt høj, hvilket 
har god indvirkning på konditionen. 
Samtidig er der ikke megen spildtid 
og denne træningsform er således 
 effektiv ift. mål og træningstid.

For at man som træner kan lave styr-
ketræningsprogrammer, er det nød-
vendigt at forholde sig til en arbejds-
kravsanalyse af idrætten, svarende 
til udøverens alderstrin. Et styrke-
træningsprogram må ikke være så 
krævende tidsmæssigt og fysisk, at 
udøveren ikke har mulighed for at 
udfolde sig indenfor andre områder, 
såsom bevægelighed og koordina-
tionstræning. I det følgende afsnit 
beskrives, hvilket fokus udøver og 
træner bør have for styrketrænin-
gen op gennem barndom og ungdom 
ved forskellige alderstrin. Der er ikke 
taget højde for forskellen mellem 
kronologisk- og biologisk alder, men 
sammenholdt med udviklingstrap-
perne bliver det muligt at inkorpo-
rere styrketræningen i udøverens al-
mene og idrætsspecifikke udvikling. 
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I figur 9 er ovenstående retningslin-
jer sat i forhold til DBTUs udviklings-
trapper og gjort mere nuanceret.

Kønsforskelle
I forbindelse med puberteten sker 
der nogle ændringer i kroppen, som 
har betydning for muskelstyrken. For 
drengenes vedkommende medfører 
en stigende mængde af det mand-
lige kønshormon (testosteron) helt 
automatisk en øget muskelmasse. 
For pigernes vedkommende sker der 
derimod en udfladning af muskel-

massevægten. Samtidig stiger piger-
nes fedtprocent, og kombinationen af 
disse to faktorer betyder, at pigernes 
absolutte styrke reelt reduceres.  Det 
er derfor særlig vigtigt – også i et 
skadeforebyggende perspektiv – at 
pigerne styrketræner fra puberteten 
og fremefter.

Nogle piger frygter at komme til at 
fremstå som ”maskuline” hvis de 
styrketræner for meget. Derfor træ-
ner de med meget lave belastninger. 
Denne træningsform er imidlertid 

spild af tid, da den reelt ingen effekt 
har. Samtidig kan det konstateres, at 
det er umuligt for de fleste kvinder 
at opbygge samme mængde muskel-
masse som mænd, da de ikke har 
samme fysiologiske forudsætninger. 
Kvinder bør derfor – ligesom mænd 
– træne med høj belastning. 

HUSK – Der er variation mellem køn og indenfor køn

Træning Træningsmetode Volumen intensitet Træningsmål

6-8 år Simple øvelser
Lege

Uformel cirkeltræning Lav Meget lav Egen kropsvægt
Makkerøvelser
Lette medicin-
bolde

9-13 år Almen styrke
Lege
Stafetter

Cirkeltræning Lav til medium Lav Medicinbolde
Lette frie vægte

14-17 år Almen styrke
Specifik del

Cirkeltræning
Power træning
Plyometriske øvelser 
uden ekstra vægt

Medium
Medium-høj
Maksimal

Lav
Medium
Submaksimalt

Medicinbolde
Frie vægte

18-21 år Specifik træning Maksimal styrke
Power/plyometri
Muskeludholdenhed

Medium
Medium-høj
Maksimal

Medium-høj
Submaksimalt

Frie vægte
Udvalgte maski-
ner

Figur 9; Retningslinjer for styrketræning af børn og unge holdt op mod DBTUs udviklingstrapper (”Total training for young 
champions”)

Alderstrin Fokus

5-7 år: Udøveren introduceres til basale øvelser med ringe eller ingen vægt. Fokus skal være på at udvikle ”idéen” 
bag et træningspas, indøve korrekt teknik og holde volumen lav.

8-10 år: Øge antallet af øvelser, indøve korrekt teknik bag alle løft, progressiv øgning af træningsvægt, holde 
øvelserne simple og øge volumen samtidig med at udøverens tolerance overfor programmet følges nøje.

11-13 år: Indøv korrekt teknik bag alle basale løft, fortsat progression i træningsvægt, fokus på korrekt løfteteknik 
og introduktion til mere avancerede øvelser – med ringe eller ingen vægt.

14-15 år: Fortsætte med mere avancerede træningsprogrammer, idrætsspecifikke øvelser inddrages, korrekt teknik 
fremhæves og volumen øges.

16 år +: Overgang til voksenprogrammer, når erfaringen omkring øvelser og teknik er tilstrækkelig.

Figur 8; Retningslinjer for styrketræning af børn og unge (Fleck & Kraemer 1997)
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Trænerbarhed	og	vækstspurt
Træningen skal prioriteres forskelligt 
for piger og drenge, fordi de kritiske 
perioder er forskellige for de to køn.

En vækstkurve viser, hvor mange cm. 
et barn vokser om året. Vækstkurven 
er faktisk den nemmeste måde at 
vurdere, hvor et barn befinder sig i 
sin udvikling. Den vækstkurve, der er 
sat ind (figur 9A), er en generel kurve 
og den kan ikke bruges for alle børn, 
da børns vækstspurt sætter ind på 
forskellige tidspunkter. 

Figurerne er en lidt anderledes må de  
at anskueliggøre ’Udøver ud vik lings-
modellen’ på, men markerer lige ledes 
tydeligt, hvornår der skal være fokus 
på de enkelte områder.

Aerob	træning
Kroppen har grundlæggende 2 ener-
gisystemer. Det aerobe og det anae-
robe. Begge systemer arbejder for at 
danne ATP til alle de energikrævende 
processer i kroppen. Forskellen mel-
lem de 2 består i deres ATP dannel-
seshastighed, deres kapacitet og de-
res forskellighed i forhold til at bruge 
ilt i forbrændingen af næringsstoffer. 
Den aerobe energiomsætning bruger 
ilt i forbrændingen, mens det anae-
robe system danner ATP uden brug 
af ilt.

Da bordtennis med sit høje tempo, 
relativt korte dueller og pauser mel-
lem duellerne, primært er en anae-
rob idræt vil det være logisk at fo-
kusere på netop det system, men da 
bordtennisspillere samtidig har en 

stor træningsmængde er den aerobe 
komponent af stor vigtighed. Dels 
for at være i stand til at træne med 
stor kvalitet dagligt, men også for at 
være koncentreret gennem en hel 
turnering og længere kampe. Det er 
således vist sig at præstationen for-
ringes i takt med, at spilleren bliver 
udmattede og derfor er den aerobe 
træning en vigtig komponent.

Aerob træning kan enten udføres 
som kontinuerlig træning eller som 
interval træning. Det er som oftest 
intensiteten der afgør, hvilken me-
tode man vælger. Jo højere inten-
sitet jo kortere arbejdstid, så for at 
få tilstrækkelig tid i det højintensive 
område kan man vælge at udføre 
træningen som intervaltræning, de-

fineret ved intensive arbejdsperio-
der adskilt af pauser, hvor man re-
stituerer. Dette ligner også rytmen i 
bordtennis, dog bør man ved specifik 
aerob træning variere arbejdspe-
rioden og pausens længde alt efter, 
hvor intensiv træningen skal være. 
Fordelen ved at lave aerob træning 
i det højintensive område er at træ-
ning i netop dette område har vist sig 
at give det bedste udbytte på kondi-
tionen i forhold til træningstid. 

Kondition er et mål for, hvor meget 
ilt kroppen kan optage og bruge i for-
brændingen i muskulaturen. Derfor 
kaldes det den maksimale iltopta-
gelse. Det beregnes pr. tidsenhed, 
ofte 1 minut, hvorfor det er den mak-
simale iltoptagelseshastighed kaldet 
VO2max. Kender man VO2max og 

kropsvægten kan man beregne kon-
ditallet som er VO2max i ml divideret 
med kropsvægten i kg. Konditallet er 
et ofte anvendt parameter til at be-
skrive en persons kondition

Figur 10-11-13 viser eksempler på 
ae rob træning med angivelser af ar-
bejde/pause forholdet i relation til 
arbejdsintensitet. Det er eksempler 
fra det højintensive område, men 
træning i det moderat intensive og 
lav intensive område kan også sag-
tens implementeres i træning for alle 
aldersgrupper. Arbejdsintensiteten er 
for de yngre angivet vha. Borgs skala 
og for de ældre børn og unge angivet 
i % af den maksimale pulsfrekvens 
(%HRmax – Heart Rate Max) samt 
Borgs skala. Ved at bruge pulsen som 

styringsredskab, kan man i nogen 
grad sikre, at udøverne arbejder med 
den planlagte intensitet. Dog er der 
ikke altid mulighed for pulsmåling til 
stede, så pulsmålinger kan erstattes 
med eller kombineres med en subjek-
tiv vurdering af belastningen, eksem-
pelvis ved Borgs skala. 

Det har den fordel, at udøverne lærer 
deres krop at kende og ved, hvordan 
forskellige belastninger føles, hvis 
de i forbindelse med træning i en 
ung alder sammenholder den ople-
vede belastning med værdierne på 
Borgs skala. Det øger tillige krops-
bevidstheden, hvilket gør det muligt 
at træne med kvalitet uden mange 
hjælpemidler, samt at man bedre 
bliver i stand til at vurdere kroppens 
almene tilstand og adskille evt. tegn 

Trænerbarhed	og	vækstspurt	for	piger	(kritiskte	perioder):

Vækst	(cm/år)

4	 6	 8	 10	 12	 14	 16	 18	 Alder	(år)

10

5

0

Mentale færdigheder

Taktiske færdigheder

Tekniske færdigheder

Smidighed/spændstighed

Hurtighed/power Hurtighed/power

Udholdenhed

StyrkeKroppens ABC Sportens ABC

Trænerbarhed	og	vækstspurt	for	drenge	(kritiskte	perioder):

Vækst	(cm/år)

4	 6	 8	 10	 12	 14	 16	 18	 Alder	(år)

10

5

0

Mentale færdigheder

Taktiske færdigheder

Tekniske færdigheder

Smidighed/spændstighed

Hurtighed/power Hurtighed/power

Udholdenhed

StyrkeKroppens ABC Sportens ABC

Figur 9A (Kilde: DBU, aldersrelateret træning)
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Intervaltype Arbejde Pause gentagelser intensitet %Hrmax

Korte intervaller 45 sek. 15 sek. 15-20 sek. 85-95 %

Lange intervaller 3 min. 1 ½ min. 5-6 min. 85-95 %

Figur 11; Oversigt over intervaltype eksempler med arbejde/pause forhold samt intensitet

på overtræning fra almindelig træ-
ningstræthed. Man skal som træner 
være opmærksom på, at pulsen kan 
variere meget fra person til person, 
og fra dag til dag.
Intervaltræningen i det højintensive 
område kan udføres med enten korte 
eller lange intervaller. Hvilken type 
man vælger afhænger af eks. moti-
vationen, træningsmål og omgivel-
ser. Intervallerne kan også sagtens 
blandes, så man veksler mellem de 
forskellige typer indenfor samme 
træningspas.

BOrg Trin Oplevelse Træningseffekt

6 Hvile Ingen J

7

Det	føles	meget	let
Svært at mærke forskel 

på niveauerne
Opvarmning	/	nedvarmning

8

9

10

11
Du	kan	mærke	at	du	træner

- men det er slet ikke hårdt
Sundhedseffekt

- men kræver lang tid
12

13

14 Snakkegrænsen
Du kan snakke, men sætninger bliver afbrudt 

af åndedrag

Kondition	og	sundhed	er	
for de fleste15

16 Kraftig	forpustet
Du puster kraftigt og kan kun svare med 

enkelte ord

Effektiv	kondition	
- men hård træning17

18
Udmattelse

Få minutter eller sekunder 
til du må stoppe

Præstations-	og	sprintevne19

20

Figur 10; Borg skalaen. (Borg’s Percieved Exertion and Pain Scales. Champaign, IL: Human Kinetics; 1998) 
Borg-skalaen bruges til at styre intensiteten ud fra, hvor anstrengende man selv oplever træningen. Skalaen går fra 6 
til 20, fordi disse tal – med et ekstra nul bagved – nogenlunde svarer til pulsværdierne for en gennemsnitlig ung person.
De fleste mennesker bør forsøge at nå mindst 20 minutter på Borg 14-15, 2 til 3 gange pr. uge. 

De fleste mennesker bør 
forsøge at nå mindst 20 

minutter på Borg 14-15, 2 
til 3 gange pr. uge. 
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Aldersgruppe Træningstype Arbejde Pause intensitet gentagelser

6-8 år Lege

Simple stafetter
Gå, løbe og cykle

Styret af legen – 
ofte kort tid
Korte distancer

20 min. 

Varierende – styret 
af legen

Kontinuerligt ar-
bejde

Varierende – styret 
af legen

Lav til moderat

Varierende

9-13 år Lege og stafetter
Intervalløb
Grundig opvarm-
ning før intervaller

Styret af legen
Stafetter
Korte: 
200-400m
Lange: 
800-2000m

Varierende – styret 
af legen

1-2 min.

3-5 min.

Varierende – styret 
af legen

Borgs skala:
16-18
80-90 % HRmax

Varierende

10-15 reps

3-5 reps

14-17 år Intervalløb Grundig 
opvarmning før 
intervaller

Kontinuerlig træ-
ning

Korte: 
200-400m
Lange: 
800-2000m

2000-5000m

1-2 min.

3-5 min.

Borgs skala:
17-19
80-95 % HRmax

Borgs skala:
16-18
75-85 % HRmax

6-10 reps

3-5 reps

1 rep

18-21 år Tabata-interval
Anaerob+aerob

Intervalløb

20 min.

Korte: 
200-400m
Lange: 
800-2000m

2000-5000m

10 min.

1-2 min.

3-5 min.

170 % VO2max
(sprint)

Borgs skala:
18-20
85-95 % HRmax

Borgs skala:
17-19
80-90 % HRmax

7-8 reps

10-15 reps

3-5 reps

1 rep

Figur 12; Aerobe intervaltræningstyper ift. alder

ARGUMENT:
Jo bedre form, jo bedre restitution.

Anaerob	træning
Figur 12 viser en oversigt over for-
skellige aerobe intervaltrænings-
typer, hvor der er en progression i 
takt med stigende alder. Det betyder, 
at der inden for hver aldersgruppe 
er en progression, eksempelvis bør 
9-11-årige nøjes med lege og stafet-
ter, mens 12-13-årige kan begynde at 
træne en mere kontrolleret form for 
aerob træning og arbejde med inter-

valløb indenfor primærområdet, det 
højintensive. Selv indenfor subgrup-
pen 12-13-årige vil man starte med at 
introducere aktiviteten, lave få gen-
tagelser med moderat intensitet for 
derefter at nærme sig egentlig højin-
tensiv intervaltræning. 

Tabellen indeholder også eksem-
pler på kontinuerlig træning samt 
et enkelt træningsforslag som er 

mere anaerobt end det er aerobt, 
Tabataintervaller. Det har vist sig at 
have ligeså god, eller bedre, effekt på 
konditionen end længere tids træ-
ning med moderat intensitet, og er 
derfor taget med som et eksempel på 
at konditionstræning ikke behøver 
tage lang tid for at være effektivt.
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Som tidligere beskrevet er bordten-
nis i høj grad et spil der stiller krav 
til det anaerobe energisystem, dog er 
der i træningssammenhæng ikke den 
store effekt før efter puberteten eller 
i det mindste i den sene fase af pu-
berteten. Anaerob træning kan deles 
op i hurtighedstræning og hurtighed-
udholdenhedstræning. Hurtigheds- 
og ud hol denhedstræning kan yder-
mere deles op i produktionstræning 
og tolerancetræning. Inden for pro-
duktionstræning er målet med træ-
ningen at producere så meget energi 
pr. tidsenhed som muligt, mens det 
indenfor tolerancetræning er målet 
at kunne tolerere de træthedsstof-
fer kroppen danner under intensivt 
arbejde. Begge træningsformer er 
meget belastende både fysisk og 
mentalt hvorfor denne træning ikke 
skal overdrives i jagten på succes. 
Man risikerer skader og fald i mo-
tivation. Når det er sagt er anaerob 
træning en forudsætning for at klare 
de arbejdskrav, der er i bordtennis. 
Specielt hurtighed og evnen til at 
producere store mængder energi på 
kort tid er vigtige. Derfor vil trænin-
gen i manualen fokusere på netop 
disse to parametre.

Figur 13 er i ændret form gengivet 
fra ”Aerob og anaerob træning” af 
Michalsik og Bangsbo og viser for-
skelle og overlap mellem de forskel-
lige typer træning. En ofte begået 
fejl inden for anaerob træning, hur-
tigheds- og produktionstræning, er 
at undervurdere pausernes vigtig-
hed, og ikke overholde de angivne 
pauselængder. Enten fordi udøveren 
føles sig frisk nok til at lave næste 
arbejdsinterval, eller fordi træneren 

syntes tiden er ”spildt” når man bare 
holder pause. Det er dog nødvendigt 
at være helt restitueret inden man 
laver næste arbejdsinterval da ar-
bejdsintensiteten skal være 100 % - 
hver gang! for at få optimalt udbytte. 
Det er tillige vigtigt at være opmærk-
som på at intensitetsangivelsen er i 
% af maksimal intensitet, dvs. sprint 
80-100m og ikke i forhold til den 
maksimale pulsfrekvens.

5.1.1.3 MENTAL TræNiNg
Psykisk spænding er fællesbeteg-
nelse for aktivitetsniveauet i ner-
vesystemet. Der er en tydelig sam-
menhæng mellem krop og psyke, 
i det forhøjet psykisk spænding 
medfører fysiske reaktioner som 
eksempelvis hovedpine, spændin-
ger i nakke, forhøjet puls, blodtryk 
samt øget svedproduktion. En typisk 
reaktion på en ”mental overophed-
ning” i bordtennis, er den såkaldte 
”gummiarm”, hvor spilleren mister 
følelsen med armen. Der bliver ikke 
udsendt de nerveimpulser fra hjer-
nen der skal og derfor underpræste-
rer spilleren, - spiller langt dårligere 
end normalt og kikser lette bolde.  

Eksempler på det modsatte kan være 
manglende motivation, udbrændthed, 
efter en lang karriere eller sæson. 
I bordtennis vil ”overspænding” - 
gummiarm, være hovedårsagen, så-
fremt der skal findes en årsag til at 
spilleren underpræstere på det men-
tale plan.

Her er der en række faktorer, der på-
virker den psykiske spænding. Med 
et indgående kendskab til spilleren, 
så får træneren kendskab til spille-

rens reaktionsmønstre og kan derfor 
vejlede spilleren/planlægge trænin-
gen/konkurrenceforberedelserne, så-
dan at de tilgodeser spillerens behov.
 
Som tidlige nævnt, så er den men-
tale træning en forudsætning for den 
optimale præstation. Uden en stærk 
psyke, så nytter det ikke meget med 
en fuldendt teknik eller en høj mak-
simal iltoptagelse/god fysisk form. 
Spilleren skal være i stand til at spille 
lige så godt ved 9-9 i 5 sæt, som ved 
2-2 i 1st. sæt.

Den mentale træning er ofte ned-
prioriteret i forhold til de andre træ-
ningsformer. Dette skyldes måske at 
en del trænere oplever, at trænings-
formen er svær tilgængelig. Men den 
behøver den absolut ikke at være, 
for den mentale træning kan være en 
integreret del af den daglige træning 
og uden ”Hokus Pokus”. 
 
I princippet er alle points lige vigtige, 
men for nogle spillere, er nogle points 
sværere at spille end andre. Omkring 
træningen og de kvaliteter træneren 
lægger i denne, og trænerens tilgang 
til arbejdet har en stor betydning for 
spillerens mentale tilgang til sporten. 
Træneren er kulturbærer, forbilledet 
og sætter rammen for den måde der 
arbejdes på.

Fokus skal ligge på, at spilleren skal 
yde sit bedste, både til træning og i 
kampsituationen, ligesom udviklin-
gen i det spillemæssige oppriorite-
res. Det vil fjerne en stor del af det 
pres, der ligger på spilleren af egne 
forventninger og ikke mindst andres 
forventninger.

Træningsområde Arbejde Pause intensitet gentagelser

Hurtighedstræning 2-10 sek. > 10 gange arbejdets 
varighed

100 % 2-10 stk.

Produktionstræning 5-40 sek. > 10 gange arbejdets 
varighed

100 % 2-12 stk.

Tolerancetræning 5-120 sek. 1-6 gange arbejdets 
varighed

30-100 % 2-20 stk.

Figur 13; Oversigt over anaerobe intervaltyper (”Aerob og anaerob træning” af Michalsik og Bangsbo)
 
Eksempler på anaerob træning findes under de respektive 2 ældste grupper.
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Medfører	ofte	for	lav	psykisk	spænding: Sådan	øges	spændingen

Uklar målsætning

Hvis det er ligegyldigt om spilleren klarer sig godt eller 
dårligt

Dårligt fungerende samarbejde

Svag ledelse

Fysisk passitivitet

Veldefineret målsætning

Veldefineret krav

Grundig feedback til spilleren

Konkurrence

Fysisk aktivitet

Medfører	ofte	for	høj	spænding: Sådan	reduceres	spændingen

For mange ”bolde i luften”

Opgaver der ikke bliver løst og som i stedet udsættes

Urimelige store krav

Konflikter

Konkurrence

Åndedrætsøvelser

Afspændingsøvelser

Mental træning

Fysisk aktivitet

Forsøg på problemløsning

Grundig forberedelse

Figur 14; Spændingsniveau

Som nævnt i de almene afsnit, så 
handler det om at skabe hele men-
nesker, hvor hele spillerens liv skal 
være en helhed og fungerer opti-
malt. For at kunne præstere optimalt, 
så skal mange brikker i puslespillet 
være faldet på plads. Der kan være 
en lang række eksterne faktorer, der 
medvirker til at en spiller ikke præ-
stere optimalt. Det kan være proble-
mer derhjemme, i skolen, økonomisk. 
Problemer der er nødt til at blive løst 
før spilleren kan få det maksimale ud 
af det.  Derfor er det centralt, at træ-
neren interesserer sig for spilleren og 
hans liv. Stil spørgsmål. ”Hvordan går 
det i skolen? Var det en spændende 
sommerferie”? 

Vær med på sidelinien og deltagende.
En stor del af den mentale træning 
består faktisk af, at træneren er i 
dialog med spilleren og kan vejlede, 
hjælpe til at løse de problemer der 
opstår.
 
I manualen har vi forsøgt at beskrive 
en udviklingstrappe, hvor vi generali-
serer spillerne indenfor nogle alders-

grupper, men igen skal vi påpege, at 
børn er meget forskellige og udvikler 
deres kompetencer meget forskelligt 
og på forskellige alderstrin. Derfor er 
alderstrinene ikke gældende for alle 
på samme tid. 

5.1.1.4 TræningsMængDEr
At opnå resultater som bordtennis-
spiller kræver meget og frem for 
alt kræver det systematisk træning. 
Det gælder både det at blive en god 
bordtennisspiller rent teknisk, men 
også det at opnå de spillemæssige re-
sultater kræver noget særligt af træ-
ningen og træningsmængden. Til det 
sidstnævnte hører også træningen i 
det psykiske spil. Det at kunne vinde 
ved stillingen 9-9. Noget er medfødt, 
nogle er simpelthen mere kolde i 
disse situationer end andre, men der 
er ingen tvivl om, at når man træner 
dette, og har prøvet det igen og igen, 
så bliver man bedre til det. Heldet 
spiller selvfølgelig også en rolle, men 
som en elitesportsmand sagde på et 
tidspunkt ”Jo mere jeg træner, jo hel-
digere bliver jeg”, og det er der nok 
en hel del rigtigt i.

Når man taler om træningsmængder 
er det vigtigt at forstå, at det er den 
organiserede træning, hvor der træ-
nes ”rigtigt”. Det vil sige, at der træ-
nes ud fra de rigtige præmisser, som 
bl.a. er beskrevet i denne manual. At 
gå ned og træne i 2 timer med loop 
mod loop fordi det er sjovt, giver da 
noget træning, men slet ikke det man 
kunne få ud af sådan 2 timer, hvis 
man satte træningen i system for den 
enkelte spiller.

Det er vigtigere at træne kvali-
tativt korrekt i færre pas pr. uge 
end følge den kvantitative anbefa-
ling med kvalitativ dårlig træning!  
Så når man er til organiseret træning, 
så er det med 100 % koncentration.

En elitespiller har typisk trænet 4 ti-
mer om dagen i 10 år for at nå op i 
eliten.
- 15 – 18 årige skal træne omkring 

21 timer om ugen
- 12 – 14 årige skal træne omkring 

7 – 14 timer om ugen
- 8 – 11 årige skal træne omkring 

3 – 7 timer om ugen

Før puberteten bør man ikke prioritere mental træning men gennem et 
positivt træningsmiljø stimulere udviklingen af spillerens personlighed og 
identitet (bl.a. adfærd, værdier og selvværd). 
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7 hurtige til Michael Maze

Hvor	gammel	var	du,	da	du	startede	til	bordtennis	og	hvor?
Jeg var 6 år, da jeg startede i Faxe Bordtennisklub.

Hvorfor	var	det	bordtennis	der	blev	din	sport?
Det var nok mest det at kun jeg selv kunne styre hvad resultatet blev – dvs. man var ikke afhængig af andre, som man er 
på et hold.

Hvad	er	drivkraften	for	dig	i	dag	(nævn	gerne	flere	ting!)
Det er rigtig sjovt at spille bordtennis.
Det, at kunne se hvor meget jeg kan udvikle mig videre frem.
Den konstante stræben jeg har efter at opnå de mål, som jeg sætter mig.

Nævn	5	ting	som	du	værdsætter	hos	en	dygtig	træner.
Gode sociale egenskaber. Dvs. træneren skal kunne differentiere i, hvilke krav der stilles til hver enkelt spiller.
Stor bordtennisfaglig viden.
Skal kunne se hvad hver enkelt spiller har behov for at udvikle for at blive bedre.
Skal både kunne presse én, men også give slip når der er behov for det.
Skal kunne trives med træneren socialt. Det er mange dage om året man tilbringer sammen, så kemien skal være der, ellers 
vil der ikke komme det optimale ud af det. 

Hvad	er	et	talent	for	dig?	Hvilke	egenskaber	skal	man	
have?
Er en kombination af boldtalent og at kunne arbejde 
hårdt for dermed at kunne udvikle sig sportsligt. Som 
ungdomsspiller kan man leve længe på sit boldtalent, 
men senere hen kræver det mere end boldtalentet. Man 
kommer ikke øverst på skamlen uden hårdt arbejde.

Fortæl	 om	 den	 sejr	 der	 betyder	 mest	 for	 dig?	 Hvad	
gjorde	 forskellen	 og	 hvorfor	 betyder	 netop	 denne	
kamp/sejr	mest	for	dig?
Helt klart EM-finalen i single!
Første finale i et af de store mesterskaber. Det var ikke 
min bedste kamp rent spillemæssigt, men det at kunne 
vinde alligevel og stå med guldmedaljen i hånden til 
sidst, er helt klart det største jeg har oplevet indtil vi-
dere i min karriere.

Hvordan	ser	bordtennis	ud	om	10	år?	Hvilke	egenska-
ber	er	vigtigst?
Det vil stadig være de samme egenskaber som er vigti-
ge i dag. Egenskaberne vil selvfølgelig udvikle sig, i takt 
med at tempoet i spillet vil blive endnu højere. Derfor 
mener jeg også, at fysikken bliver mere og mere vigtig 
for at kunne præstere.
Man er nødt til at være i kanon fysisk form, for at kunne 
være med i toppen videre frem.
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6.0 
BØRNEBORDTENNIS; 

(6 – 8 år)
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6.0 BØRNEBORDTENNIS; (6 – 8 år)

6.1 TEKNISK  TRÆNING

For at opnå de bedste muligheder, 
udviklings- og resultatmæssigt, for 
hver enkelt spiller er det vigtigt, at 
vi som trænere vurderer hver enkelt 
spiller og hans potentiale, og ud fra 
det sammensætter en plan for spille-
rens tekniske udvikling. Den tekniske 
udvikling indeholder mange spektre 
og det tekniske skal tænkes ind i træ-
ningen fra første træningsdag, når en 
ny ung bordtennisspiller starter sin 
karriere.

Det er vigtigt vi fra start har primær 
fokus på de basale tekniske færdig-
heder hos spilleren.

De basale tekniske færdigheder vi 
som trænere skal have fokus på er:
batfatning, balance, tyngdepunkt, 
forflytninger, træfpunkt, slagteknik, 
vekslinger, generere- og håndtere 
skru og rytme/timing.

Samtidig med at vi især igennem de 
første 3 aldersstadier, har primær 
fokus på de basale tekniske færdig-
heder er det også vigtigt, at vi har 
fokus på, hvordan vi som trænere 
gør det lettest for spillerne at komme 
til at styre spillet og dermed følge 
DBTUs spilfilosofi. Det gør vi ved at 
få spillerne til at ligge højt med bat-
tet hele tiden i udgangsposition foran 
kroppen og derudfra arbejde op at få 
spillerne til tage bolden på højeste 
punkt. (Se udgangsposition)

Disse færdigheder skal gerne skabe 
et grundlag, ud fra hvilket, spille-
ren med tiden kan udvikle de mere 
kamprelaterede færdigheder, samt 
give spilleren et stort udvalg af mu-
ligheder i kamp. Såfremt disse fær-
digheder ikke er veludviklede, vil de 
ofte være den begrænsende faktor 
for videre udvikling til et højt niveau.

Det er vigtigt man som træner tæn-
ker nøje over, hvordan det tekniske 
tænkes brugt i træningen og hvilken 
rækkefølge vi skal prioritere de tek-
niske spektre i. 

Nedenstående vil blive gennemgået 
indenfor aldersopdeling, hvordan vi 
primært skal tilrettelægge den tek-
niske træning, så man fremmer den 
enkelte spillers tekniske udvikling 
bedst muligt. 

Opvarmning/motorik
Spillerne vil alt andet lige ikke have 
samme fysiske behov for decide-
ret opvarmning som eksempelvis 
en seniorspiller. Men opvarmning er 
mange ting udover det fysiologiske 
aspekt. 

Opvarmningen og de lege, der laves 
i forbindelse med træningen, skal 
bl.a. medvirke til, at spillerne bliver 
udfordret på det motoriske område. 
Det vil sige, at de udvikler deres be-
vægelser og får trænet deres koordi-
nationsevne som bl.a. skal være med 
til at fremme et godt benarbejde. 

I forbindelse med opvarmningen er 
det en god idè at inddrage nogle så-
kaldte forøvelser, hvor man træner 
nogle delelementer. Det kunne for 
eksempel være en specifik bevæ-
gelse, der eksempelvis lægger op til 
forhåndsloop, eller en øvelse der skal 
tilgodese spillernes batfatning, mm.

Batfatning
For at opnå de bedste muligheder for 
at spillerne fra start får den bedst 
tænkelige tekniske udvikling er det 
vigtigt, at der er fokus på at lære den 
korrekte batfatning. 

Den korrekte batfatning er:  
neutral batfatning. (se punkt ang. 
batfatning.)

Skru
Det er utroligt vigtigt, at vi lærer 
spillerne om skru. Vi skal snakke med 
spillerne om at de kan få bolden til 
at gøre forskellige ting ved hjælp fra 
deres bat/belægninger. Lad spillerne 
arbejde/lege med skruen både ved 
bordet og væk fra bordet. 

Tiden med at arbejde med skruen og 
at gøre den synlig for spillerne er gi-
vet godt ud, så derfor skal man ikke 
forcere dette arbejde, men tværti-
mod lade spillerne ”nørde” med det 
på mange forskellige måder: bl.a. 
farve bolde og se hvordan man kan 
få dem til at bevæge sig, kan man få 

Det er vigtigt man som træner hele tiden 
fokuserer på at spillerne holder rigtigt på 
battet, lige meget om de laver øvelser ved- 
eller væk fra bordet.
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bolden til at komme tilbage til én, kan 
man få bolden til at skrue rundt om 
ét hjørne, mm.

Benarbejde
Benarbejdet er udgangspunktet for al 
teknik, og skal derfor fra start vægtes 
meget højt. 

Det er vigtigt vi hele tiden arbejder 
med, hvordan spillerne står inde ved 
bordet, så vi hele tiden arbejder på 
at de bevæger sig rigtigt til bolden 
og samtidig er i balance, så de kan 
være parat til at flytte sig til næste 
slag hurtigst/bedst muligt.

For at spillerne skal kunne lykkes 
med det, skal vi have fokus på at de 
har balancen på tæerne og at de er 
nede i hofter og ben. Det er dog vig-
tigt at de ikke får en udgangsstilling 
som om at de er ved at sætte sig ned 
i en sofa. Da dette vil gøre det svært 
for dem at flytte sig hurtigt. Derimod 
skal de have vægten fremad, som 
om at de har en elastik bundet om 
nakken, der sidder fast i nettet i den 
anden ende (se punkt ang. udgangs-
stilling).    

slag
Forhånds- og baghåndskontra skal 
der arbejdes med fra start af. Slagene 
er basis og er vigtige for videre ud-
vikling af slagrepertoire (se punkt 
ang. forhåndskontra og baghånds-
kontra).

Der skal også fokuseres på at kunne 
lave underskru dvs. prikke/stikke til 
bolden (se punkt ang. prik/stik).

Serv
Lad spillerne eksperimentere med at 
serve. Som udgangspunkt skal der 
ikke være nogen guideline for hvor-
dan de server. Vigtigt, vi som trænere 
er opmærksom på at spillerne skal 
kunne skabe skru flere forskellige 
veje før vi fokuserer for meget på 
serven som et specifikt våben. I næ-

ste alderskategori skal vi rette endnu 
mere fokus på serven (se punkt ang. 
serv).

koncentration
Når vi arbejder med så unge spillere, 
er det vigtigt at lægge ”det tekniske 
fokus” i starten af træningspasset, 
idet spillernes koncentration er størst 
her. De vil altid være mest modtage-
lige for indlæring, når vi er i starten 
af træningspasset.

Det er vigtigt, vi samtidig husker på 
at spillerne får lidt ”fri”. Det vil sige, 
at de kan spille på egne præmisser - 
og ”hygge sig” samt eksperimentere/
lege med de tekniske elementer de 
har arbejdet med i starten af trænin-
gen.

Kinatræning
Det er vigtigt man som træner tæn-
ker Kinatræningen ind i træningen. 
Den er en rigtig god træningsform til 
så unge spillere, der er nye i spillet. 
Som træner skal man være opmærk-
som på, at det er en god idé at lægge 
boldene så præcist, at spillerne kun 
skal koncentrere sig om at lave en 
rigtig bevægelse med arm/overkrop. 

Benarbejdet skal dog ikke glemmes, 
men det vigtigste for nybegyndere 
og lettere øvede spillere er at ramme 
bolden med kvalitet. Derfor skal der 
ikke fokuseres for meget på benene. 
Hold dog øje med at venstre ben hele 
tiden er forrest, og spilleren står klar 
og har balance på begge ben når sla-
get startes. Har spilleren svært ved 
det, skal tempoet sættes ned.  

Man kan også eksperimentere med  
at lade spillerne prøve at køre Kina-
træning med hinanden. I det længere 
perspektiv vil det være givet godt ud, 
da spillerne vil kunne drage stor nyt-
te af at kunne køre Kinatræning med 
hinanden. (se afsnit om Kinatræning).

Teknikmærker
Efter en god opstart og der primært 
har været fokus på ovenstående 
punkter kan man inddrage DBTUs 
teknikmærker. De er specielt målret-
tet til børn og unge, som skal lære 
teknik på en sjov og motiverende 
måde. Øvelserne til bronzemærket 
er rimelig enkle og kan udføres efter 
de første 2 - 3 måneder i klubben. 
Sølv- og guldmærket er selvfølgelig 
stigende i sværhedsgrad og man skal 
selvfølgelig vægte som træner hvor-
når spillerne er parat til udfordringen 
så det bliver et opnåeligt teknisk mål 
og ikke en nedtur for spilleren.

Tålmodighed
Det er vigtigt vi som trænere er op-
mærksom på at spillernes fysiolo-
giske stand dvs. at for de fleste er 
højden imod dem i starten af deres 
bordtenniskarriere. Derfor er det vig-
tigt, at vi er kreative som trænere, så 
vi får lagt et godt teknisk fundament 
ud fra ovenstående gennemgang, og 
samtidig besinder os med tålmodig-
hed, så vi ikke bare stiller dem ind til 
bordet med det samme. Vi kan lære 
spillerne meget teknisk med et bat og 
en bold i hånden væk fra bordet!
Det videre arbejde med den tekni-
ske udvikling med primær fokus på 
de basale færdigheder vil blive gen-
nemgået i næste aldersperiode, den 
motoriske guldalder 9-13 år.  

6.2 TAKTISK TRÆNING
Fokus skal være på grundlæggende 
teknik, bl.a. holde rigtigt på battet, 
udførelse af slag, hvornår man skal 
træffe bolden, eksperimentere/lege 
med skru, mm. Bevægelse/motorik 
skal der selvfølgelig arbejdes med. 
Vigtigt at spilleren arbejder med at 
bevæge sig ordentligt og rigtigt. Det 
skal selvfølgelig indøves på mange 
forskellige sjove måder, både med- 
og uden bold. Derudover skal spil-
leren arbejde med rigtig benstilling 
ved bordet, så det ikke skal ændres 
radikalt senere i hans karriere. Det 
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er også vigtigt, at spiller og træner 
samtidig arbejder med spillerens 
koncentrationsevne og får ham til at 
koncentrere sig om at yde sit bedste 
til træning og i kamp. Vigtig man har 
fokus på, hvordan spillerens indstil-
ling/humør er både til træning og 
hvis han er ude og spille kampe. Jo 
mere spilleren lærer at håndterer 
mht. temperament/spændingsniveau 
jo bedre kan bordtennisspilleren bli-
ve senere.  

Hvis træneren får ovenstående im-
plementeret i træningen, er funda-
mentet skabt for videre at udvikle 
en god taktiker. Det kan godt være 
der ikke er den store taktiske snak 
med denne aldersgruppe, men alle de 
ting man arbejder rigtigt med danner 
grundlaget for at udvikle den gode 
taktiker i det langsigtede perspektiv.

6.3 FYSISK TRÆNING
SJOV-SJOV-SJOV! Det må være det 
helt overordnede mål for trænin-
gen af denne aldersgruppe. Det bør 
egentlig være sådan for alle alders-
grupper, men de ældre unge er i høje-
re grad i stand til abstrakt tænkning, 
og kan derfor forestille sig at en træ-
ning i sig selv ikke er SJOV, men at 
udbyttet er godt ift. at have det sjovt 
med, at spille kampe og turneringer. 
Motivationen for børn ligger altså i 
at det er sjovt LIGE NU. De mindste 
lever så meget i nuet at man som 
træner bør have det underholdende 
og sjove med i hver eneste træning. 
De leger bordtennis i den alder, og 
specielt den fysiske del bør være 
baseret på lege, stafetter og forskel-
lige bevægelsesaktiviteter der styr-
ker kroppen og forbereder den til de 
kommende års træning.

Børn i alderen 6 - 8 år kan for de fle-
stes vedkommende bruge kroppen 
til tidligere nævnte fundamentale 
færdigheder, locomotor færdigheder, 
non-locomotor færdigheder og mani-
pulative færdigheder. Fokus i denne 
aldersgruppe bliver at videreudvikle 
disse færdigheder, og arbejde med 
timing og kraft i bevægelserne, samt 
at sætte bevægelserne ind i sekven-
ser. Der arbejdes altså med adræthed 
indenfor et bredt bevægelsesreper-

toire, almen styrke og kondition gen-
nem lege og stafetter.

Eksempler på bevægelser/øvelser/
lege:
Koordination/agility:
•	 Gadedrengeløb
•	 Krydsløb
•	 Løb hvor man skiftevis laver 360° 

hop og kolbøtter 
•	 Zigzag agility bane med kegler – 

forlæns og baglæns løb – fokus 
på hurtige fødder

•	 Kolbøtter (forlæns og baglæns)
•	 Trillebør med makker
•	 Sidelæns rul
•	 Vejrmøller og kraftspring
•	 Håndstand
•	 Sammensatte bevægelser: 
• Kolbøtte, 180° hop, baglæns kol-

bøtte, 180° hop osv. Alternativt 
med 360° hop.

• Hop over forhindring, landing, 
forlæns kolbøtte, afslutning med 
360° hop.

•	 Balance på bænk – gå forlæns/
baglæns, hinke, skiftevis højre/
venstre ben.

•	 Balance hvor man griber en bold, 
jonglerer, lukker øjnene, laver 
store manualstaver med armene

•	 Drible med bold – begge hænder, 
gennem ben, 2 bolde etc.

•	 Kast til hinanden - overhånd, un-
derhånd, 1 hånd, 2 hænder, gen-
nem ben, over hovedet, med og 
uden studs, 2 bolde etc.

•	 Stikbold
•	 Høvdingebold
•	 Andre boldlege eller boldspil

Stafetter:
Forskellige stafettyper, med og uden 
redskaber/bolde, forhindringer ek-
sempelvis 3 på stribe vha. over-
trækstrøjer og 9 kegler etc.

Lege:
•	 Evolutionslegen
•	 Stjæle æg (bolde) fra hinandens 

reder
•	 1-2-3-rødt lys stop
•	 Alle mine kyllinger kom hjem
•	 Guldfisk og haj
•	 Sørøverleg i gymnastiksal
•	 Diverse andre fangelege.

6.4 MENTAL TRÆNING
Fra spilleren er 6 til 12 år, skal fo-
kus ligge på glæden ved at spille 
bordtennis og gøre sit bedste. Det 
skal være sjovt at spille bordtennis. 
Samværet, leg med forskellige slag 
og med træningskammerater skal 
være i fokus. For de yngste arbejdes 
der med grovmotorikken, kroppens 
ABC. Dette er forudsætningen for at 
spilleren senere kan lære de speci-
fikke sportstekniske færdigheder.  
Trænerens opgave er at skabe et po-
sitivt trænings/præstationsmiljø (se 
tidligere afsnit), hvor det er rart at 
være og spilleren har en tryghed til 
at præstere bedst muligt.
 
Samtidig er det vigtig at skabe en træ-
ningskultur. At møde til tiden, at være 
koncentreret, lytte efter når træne-
ren taler, sikre at udstyret er med 
til træning og med hjem igen, være 
ydmyg, indgå i et fællesskab, hvor 
alle hjælper/spiller/træner med alle.  
I denne aldersgruppe kan spilleren 
ikke reflektere over forskellen mel-
lem resultatet og præstationen. Et 
nederlag er pr. definition en dårlig 
præstation, hvilket ikke behøver at 
være tilfældet.

AldersrelAteret træning 
håndbog for 0. til 6. klAsse

Se Team Danmarks nyeste hæfte for 
eksempler på flere lege.
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7.0 DEN MOTORISKE 
GULDALDER, 

(9 – 13 år)
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7.0 DEN MOTORISKE GULDALDER, (9 – 13 år)

7.1 TEKNISK TRÆNING

Vi skal nu bruge endnu mere tid inde 
ved bordet, da spillerne nu burde 
besidde en fysisk højde, som passer 
bedre til bordet og samtidig burde de 
besidde en bedre boldkontrol, som 
skal hjælpe dem med at udvikle sig 
endnu mere teknisk. 

Selvom alle spillere skal træne de 
tekniske basisfærdigheder er det 
vigtigt, at vi som trænere hele tiden 
tager udgangspunkt i den enkelte 
spiller. Der vil være forskelle på hver 
enkelt spiller i de 4 basiselementer 
(teknik, taktik, mentalt og fysik), der 
gør det meget vigtigt at vurdere hver 
spiller for sig. Ellers ender det med 
de holdes tilbage i deres tekniske ud-
vikling, fordi man vil have at alle skal 
spille/udvikle sig ens. 

Ud fra basisfærdighederne skal vi på 
dette alderstrin have primær fokus 
på nedenstående punkter:

Vurdering	af	skru
Det er fortsat centralt at, vi arbejder 
videre med at lære spillerne at vur-
dere skruen i bolden. Hvis de ikke 
kan se forskel på de forskellige for-
mer for skru, er det lige meget, hvor 
god deres teknik er, de vil alligevel 
fejle pga. den manglende vurdering.
Ofte har vi som trænere tendens til 
at rette på spillerens teknik, i stedet 
for at se på om spilleren ”læser” spil-
let rigtigt. Det er derfor vigtigt at vi 
husker at snakke med spillerne om, 
hvordan deres valg påvirker skruen 
i bolden.

Det er svært at lave specifikke 
øvelser for at træne vurderingen af 
skruen i bolden, men der er alligevel 
et par råd der kan følges for at gøre 
indlæringen hurtigere:

Lad spillerne træne/spille kamp med 
forskellige spilletyper, da det tvinger 
dem til hele tiden at vurdere hvor 

meget skru modstanderen spiller 
med. 

Lav øvelser der fremelsker at spiller-
ne ”leger” med bolden, og forsøger at 
spille med forskellig slags skru. Her 
tænkes specielt på defsæt.  

Når der køres Kinatræning med spil-
lerne, er det vigtigt man ofte æn-
drer højde, længde og skru på de 
bolde, der sendes af sted. Dette vil 
få Kinatræning til at virke mere reali-
stisk, og tvinge spillerne til hele tiden 
at skulle vurdere boldene.  

Kør øvelser, hvor spillerne skal spille 
mod forskellige retninger, og ikke kun 
mod et punkt. 

Benarbejde
I planlægningen af træningen for 
denne aldersgruppe skal øvelser for 
benarbejdet vægtes højt. 

Ca. 50 % af træningen skal bestå af 
forskellige regel- og uregelmæssige 
øvelser, der primært træner benar-
bejdet, balancen og bevægelsesmøn-
strene (se benarbejdsøvelser, afsnit 
17.0).
   
Inspiration til benarbejdet kan hen-
tes ved at kigge meget på de asia-
tiske spilleres benarbejde og bevæ-
gelsesmønstrer. De er for de flestes 
vedkommende forhåndsorienteret, 
og bygger deres spil op således, at 
de kan spille forhånd på flest mulige 
bolde. Det betyder bl.a. at spillerne 
skal opfordres til primært at spille 
forhånd fra midten af bordet. Det er 
dog vigtigt, at vi ikke glemmer bag-
håndsspillet fuldstændigt, da vi skal 
stræbe efter at skabe komplette spil-
lere, der både kan spille for- og bag-
hånd (se afsnit om børnebordtennis, 
benarbejde). 

Forhåndsloop
Som nævnt i ovenstående afsnit om-
kring benarbejdet, skal vi forsøge at 

fremelske spillere, der primært byg-
ger deres bevægelsesmønstre op om-
kring forhånden. Inspirationskilden 
skal specielt være de kinesiske spil-
lere, der spiller aggressivt og offen-
sivt orienteret bordtennis bygget op 
omkring forhåndsspillet. 

Det er vigtigt, at vi bruger en del 
energi omkring de grundlæggende 
principper i forhåndsspillet, og spe-
cielt rotationen i hofter og overkrop 
samt spillernes træfpunkt er vigtig at 
fokusere på, da det ikke kan forven-
tes at spillerne i denne alder har styr 
på teknikken endnu.  

Det er vigtigt vi hele tiden gør spil-
lerne opmærksom på, at de skal 
vurdere boldene, inden de vælger at 
loope med skru eller fart. Men sam-
tidigt skal de præges til at gå efter 
at afgøre boldene hurtigst muligt (se 
punkter ang. ”det perfekte træf” og 
forhåndsloop i afsnit 16.0).       
 
Baghåndsloop
På trods af at spillerne skal præges til 
at spille mest forhånd, er det vigtigt vi 
ikke glemmer baghåndsspillet. Der er 
ingen spillere der kan spille forhånd 
over hele bordet og stadigvæk ud-
vikle sig til en international topspil-
ler. I denne alder vil baghåndsloopet 
som så meget andet stadigvæk være 
i udviklingsfasen, og mange af spil-
lerne vil fortsat vælge at prikke med 
baghånden, når de spiller kamp. Det 
er vigtigt, at vi som trænere for spil-
lere i denne alder opfordrer dem til 
at udvikle og bruge baghåndsloopet. 
Grundlæggende skal baghånden bru-
ges til at skabe plads til forhånden. 
Dette gøres ved at spillerne er aktive 
i blokeringsspillet og hele tiden for-
søger at bruge baghånden aktivt. (Se 
punkt ang. baghåndsloop/baghånds-
rul i afsnit 16.0).

Serv
Serven skal betragtes som et våben, 
og en mulighed for spillerne til at 
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styre spillet. I serven er det vigtigt, 
at spillerne forsøger at træffe bolden 
så tæt på bordpladen så muligt, og at 
de server fladt over nettet. Dette vil 
gøre serven hurtig og flad, og svær 
at spille en kort retur på. Spillerne 
i denne fase/alder skal stadig lege 
meget med serverne, og lede efter 
nye vinkler og eksperimentere med 
forskellige former for skru. Det vil 
resultere i bedre føling og gøre at de 
vil have lettere ved at skabe skru i 
serven. 

Serven trænes let via servetræning. 
Det er ikke den mest spændende 
form for træning, men den er nød-
vendig for at få tilstrækkeligt med 
kvantitet i træningen af serven. Den 
kan gøres mere inspirerende ved at 
opstille forskellige ting på bordet 
som spillerne skal serve efter. Som 
minimum skal spillerne servetræne 2 
x 15 min pr. uge for at man kan se en 
udvikling. (Se punkt ang. serv i afsnit 
16.0).

Retur
Returspillet bliver ofte glemt, men 
er et af de steder hvor ungdomsspil-
lere hurtigst kan udvikle sig. Her skal 
spillerne forsøge at tage bolden over 
nethøjde, for at kunne spille så ag-
gressivt som muligt. Både for- og bag-
hånd skal benyttes i returspillet, da 
dette vil give flere forskellige vinkler 
at spille på, samt gøre det sværere 
for modstanderen at serve taktisk 
imod dem. Det er meget vigtigt, at 
spillerne først vurderer om serven 
er kort eller halvlang/lang, da de ofte 
vil have mulighed for at angribe di-
rekte på serven. Returspillet kan med 
fordel trænes ved Kinatræning. Her 
er det muligt at træne de svære de-
taljer i f.eks. den korte retur, ved at 
spille den samme bold mange gange i 
træk. (Se punkt ang. retur). 

Kinatræning
Kinatræning er ligesom i første al-
dersperiode en meget vigtig del af 

træningen. For spillerne på dette 
trappetrin skal ca. 25-30 % af trænin-
gen være i form af Kinatræning. Her 
kan spillerne have maksimal fokus 
på de tekniske detaljer uden at skulle 
bruge så meget energi på fejlprocen-
ter. Kinatræningen skal bruges til at 
udvikle teknik og bevægelsesmøn-
stre. (se kap. 15.0)

7.2 TAKTISK TRÆNING
Taktik tager primært udgangspunkt 
i spillerens tekniske forudsætninger. 
Med andre ord er der en sammen-
hæng mellem taktik og teknik, idet 
det er teknikken som primært giver 
de taktiske muligheder. En god tak-
tiker skal have gode tekniske fær-
digheder. For at gennemføre en god 
taktik skal spilleren kunne mestre 
de basale tekniske færdigheder som: 
balance, tyngdepunkt, forflytninger, 
træfpunkt, slagteknik, vekslinger, 
generere-, håndtere skru og rytme/
timing. 

Ovennævnte færdigheder skal skabe 
et grundlag ud fra hvilket spilleren 
kan udvikle de mere kamprelaterede 
færdigheder, samt give spilleren et 
stort udvalg af taktiske muligheder 
i kamp. Såfremt disse færdigheder 
ikke er veludviklede, vil de ofte være 
den begrænsende faktor for de takti-
ske oplæg og dermed også for videre 
udvikling til et højt niveau. 

På kort sigt kan man i denne alders-
gruppe og i en del af ungdomsbord-
tennisperioden opnå bedre resultater 
ved at have mere fokus på, hvordan 
spilleren vinder point, og i min-
dre grad på den tekniske udvikling. 
F.eks. kan en spiller på kort sigt opnå 
bedre resul tater både nationalt og 
internation alt ved at prikke og blo-
kere, end ved at gå efter at spille kort 
retur og være aggressiv/spilstyrende. 

En del Østeuropæiske lande er meget 
dominerende som drenge/pige spil-
lere ved bl.a. U-EM, men da de ofte 

sætter resultater over den tekniske 
udvikling, har de svært ved at følge 
de andre landes sportslige udvikling, 
når de bliver juniorer og specielt se-
nere seniorer.

Det er dog vigtigt, at træner og spil-
ler hele tiden vægter: resultater kon-
tra udvikling. Det nytter dog heller 
ikke noget, at man kun er procesori-
enteret, og slet ikke har fokus på at 
toppe, på sine resultatmål og dermed 
skabe resultater. Man skal huske på 
at bordtennis stadig drejer sig om 
at vinde. Det er vigtigt, at spilleren 
smager sejrens sødme, da det er med 
til at udvikle spilleren til én vinder i 
det lange løb. Dog er det vigtigt, at 
man på de nederste trin af udvik-
lingstrappen fokusere mere på pro-
cesmål end resultatmål.

Ud fra ovenstående er det derfor vig-
tigt, at primær fokus i denne alders-
gruppe skal være at spilleren arbej-
der fokuseret med de basale tekniske 
færdigheder, der som før nævnt, skal 
lægge grunden for at man senere kan 
gennemføre det rette taktiske oplæg 
i kamp og dermed også opnå succes 
som ungsenior/senior.

Samtidig med man primært fokuserer 
på de basale tekniske færdigheder, 
skal man begynde at snakke spilin-
telligens med spilleren - dog på et 
lavt plan. 

Spilintelligens er evnen til at spil-
leren kan tage gode beslutninger i 
kamp. Spilintelligensen hos den en-
kelte spiller skal selvfølgelig videre-
udvikles hele vejen igennem spille-
rens karriere.
En af de første snakke med spilleren 
omhandlende spilintelligens vil f.eks. 
omhandle at spilleren skal blive bed-
re til at vurdere boldene, dvs. ikke 
bare spille derud af, - uden at tæn-
ke på retninger og variation af fart 
og skru. Det er vigtigt at, træneren 
bruger meget tid på at snakke om at 
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spilleren skal tænke sig om og lægge 
mærke til, hvor modstanderen befin-
der sig og hvordan bolden kommer til 
én selv.

Det er centralt, når man tager disse 
snakke, at man er sikker på, at spil-
leren forstår, hvad man vil opnå med 
den, så det ikke kun forbliver teori, 
men at man på et tidspunkt kan ud-
føre/omsætte det i praksis 

Man skal som træner være opmærk-
som på, at det mentale er en særde-
les vigtig medspiller set i relation til 
at arbejde succesrigt med det takti-
ske og spilintelligensen. For at kunne 
blive god taktisk er det vigtigt, at 
spilleren i ungdomstiden tillære sig 
basale mentale færdigheder, som der 
skal arbejdes videre med hele tiden.
(Læs mere under det mentale afsnit).

7.3 FYSISK TRÆNING
Denne aldersgruppe kaldes også for 
”den motoriske guldalder”, med hen-
visning til at børnenes nervesystem 
nu er modtageligt for teknisk træning 
og kan forstå instruktioner. Der er 
optimale forhold ift. kropsstørrelse, 
styrke, balance og stabilitet til at 
indlære nye færdigheder. Man kan 
således i denne alder forvente store 
tekniske fremskridt, ligesom de fun-
damentale bevægelser automatise-
res på et højt teknisk niveau. Det er 
i denne alder grundstenen til korrekt 
teknik lægges, det være sig inden for 
selve spillet, men også i forbindelse 
med styrketræningens mere kom-
plekse øvelser. Fokus bør stadig være 
på at lave træning, der er udfordren-
de samtidig med at spillerne syntes 
det er sjovt, men det sjove kan vige 
for udfordringer når de nærmer sig 
midten af perioden.

Den fysiske træning for de 9-13-årige 
begynder at blive mere rettet mod 
bordtennisspillets facetter. Der læg-
ges mere vægt på hurtighed, den ge-
nerelle styrke udvikles med fokus på 
muskelkorsettet og der arbejdes med 
at opbygge en grundkondition. Inden 
for styrketræningen introduceres de 
mere komplekse øvelser – dog uden 
eller med lav vægt – for at teknikind-
læringen sker mens forudsætningerne 

er bedst. Det er i denne aldersgruppe 
vigtigt at stille krav til korrekt teknik i 
styrketræningen, og at spillerne foku-
serer på kontrol og angivet hastighed 
i bevægelserne. Sidst i perioden kan 
træneren med for del mindske træ-
ningsmængden af de fundamentale 
bevægelser til fordel for mere inten-
siv træning af bordtennis relateret 
teknik. Dog skal det fundamentale 
ikke glemmes eller negligeres.

Træning for fleksibilitet introduceres 
og de vigtigste udspændingsøvelser 
gøres til en del af træningsrutinen. 

Øvelser
Mange af de øvelser der er nævnt til 
aldersgruppen 6 - 8 år kan med for-
del også bruges til denne gruppe, og 
kompleksiteten i de sammensatte be-
vægelser kan øges.

Ædræthed
Man kan konstruere forskellige 
bevægelsesbaner til udvikling af 
adræt heden. Dette gøres nemmest i 
en gymnastiksal med mange forskel-
ligartede redskaber til rådighed. Der 
bør arbejdes i både lav højde, i rib-
berne, svinge i tovene, hoppe, løbe 
osv. En enkel måde at organisere det 
på kan være ved Sørøverleg.

Specifikt program til tekniktræning 
inden for komplekse styrketrænings-
øvelser:
•	 Squat (traditionel til 90 °, box-

squat, full-squat, front-squat)
•	 Dødløft (sumo, traditionel og stiv-

benet)
•	 Træk
•	 Frivend
•	 Stepups

Denne tekniktræning bør supervi-
seres af en kvalificeret træner med 
specifik viden om det tekniske i disse 
øvelser for at undgå skader, men i høj 
grad for senere at kunne få det fulde 
udbytte af øvelserne. Øvelserne er 
med lav eller ingen belastning og 
kan med fordel lægges sidst i pe-
rioden og trænes fokuseret i en pe-
riode. Derefter vedligeholdes der en 
gang pr. 14. dag indtil den egentlige 
styrketræning kan starte på næste 
alderstrin.

Aerob	træning
Først i den sidste del af perioden gi-
ver det mening at træne konditionen, 
indtil da vedligeholder almindelige 
lege, stafetter, cirkeltræning og an-
den træning en grundkondition. I den 
tidlige fase af puberteten kan spille-
ren starte med mere målrettet træ-
ning mod at forbedre konditionen. 
Det gøres bedst og mest tidsbespa-
rende ved højintensiv træning inden-
for bevægelser der involverer store 
muskelgrupper såsom løb, cykling, 
svømning roning m.fl. Der startes 
forsigtigt op og med en konservativ 
progression. Tiden er vigtig da den 
største del af træningstiden bør gå 
med teknisk træning. Derfor er her 
forslag til intensive konditionsfor-
bedrende træningspas der maksimalt 
bør udføres en gang om ugen for de 
12-13-årige for at give tid og energi 
til den vigtige tekniktræning.

Forslag 1
Opvarmning: Ca. 10 min. let løb med 
2 stigningsløb
3 x 1000 m. eller 3 x 5 min. løb med 
2 min. pause mellem intervaller – 85-
95 % HRmax
Nedvarmning: 5 min. let løb
Udspænding: ca. 10 min.
I alt: 40 min.

Forslag 2
Opvarmning: Ca. 10 min. let løb med 
2 stigningsløb
12 x 200 meter eller 12 x 1 min. løb 
med 30 sek. pause – 85-95 % HRmax
Nedvarmning: 5 min. let løb
Udspænding: ca. 10 min.
I alt: 37 min.

7.4 MENTAL TRÆNING
Motivation
Mental ”topform” er en forudsæt-
ning for at kunne præstere optimalt i 
kampsituationen. Ofte er den mentale 
træning nedprioriteret eller overladt 
til spilleren selv. Træningsmetoderne 
på de tekniske, fysiske, taktiske om-
råder er blevet optimeret igennem 
en længere årrække og derfor er der 
kommet mere fokus på det mentale i 
de senere år.

Den mentale træning er mindst lige 
så vigtig som de andre træningsfor-
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mer, - også i bordtennis. Hvad nyt-
ter det eksempelvis, at spilleren kan 
slå alle slagene til perfektion, - eller 
har et super kondital, hvis denne ikke 
formår at omsætte disse kvaliteter 
på bedst mulige måde i kampsitua-
tionen? 

Det er vigtigt at påpege, at et vigtigt 
fokuspunkt omkring spillerens men-
tale træning er samspillet mellem 
spillerens ”dagligdagsliv” og idræts-
karrieren. Det er centralt at spilleren 
er i stand til at planlægge sin hver-
dag, så den er i faste rammer, struk-
tureret og velfungerende, så spilleren 
får det optimale udbytte af trænin-
gen og kan være bedst forberedt til 
konkurrencerne.
Nøgleord er således spillerens evner 
til at planlægge, samarbejde, tilegne 
sig ny viden samt håndtere de for-
skellige miljøer i og udenfor sporten 
etc.

Indre	og	ydre	motivation
Spillernes motivation burde sidde 
i venstre side af brystkassen, dvs. 
i hjertet. Hvis en spiller skal drive 
det vidt, er det nødvendigt at bord-
tennisdeltagelsen sker af egen vilje 
og kraft. Spilleren gør det fordi det 
er sjovt. Det er spillerens EGEN 
lyst, og IKKE ambitiøse trænere, 
forældre, holdkammerater, eller 
udefra kommende forventninger, 
der skal være den drivende kraft.  
Spillerens egen motivation til at stile 
efter og opnå et mål kaldes spillerens 
indre motivation. 
 
Som træner er det meget vigtigt, at 
du er bevidst om dette. Selv ikke det 
største talent når ret langt, hvis spil-
leren ikke brænder for det og har 
en indre motivation/vilje/kraft. Der 
er forskel på udsagnene ”Det kunne 
være sjovt at blive den bedste”, ”Jeg 
bliver verdens bedste” og ”Jeg spiller 
for sjov”.

Et typisk eksempel på den anden 
motivationstype er militæret, hvor 
folk straffes, hvis de begår fejl eller 
ikke lever op til forventningerne. Et 
andet eksempel er en stor pengepræ-
mie i en turnering. Begge eksempler 
er motiverende på kort sigt, for ingen 

har lyst til en ekstra stroppetur, hvis 
noget går galt og alle har lyst til en 
stor pose penge. Alle erfaringer viser 
dog, at straf har en mindre langtids-
motiverende effekt end den indre 
motivation.
Spillere der kun spiller for pengenes 
skyld, vil kun momentvis eller på 
kort sigt kunne motivere sig og skabe 
resultater. I bordtennissporten er den 
kinesiske skole berømt for at skabe 
den ene verdensmester efter den an-
den. Selvfølgelig er spillergrundlaget 
også langt større end i Europa, men 
i den asiatiske kultur med et andet 
menneskesyn og økonomi er det en 
langt større ydre motivation, fordi 
det på sigt kan være et spørgsmål 
om at både spillerens og familiens 
overlevelse er sikret mange år ud i 

fremtiden, såfremt spilleren vinder 
eller taber flere turneringer.  Det 
kan være et kæmpe pres for spil-
leren og en af årsagerne til at de 
kinesiske topspillere brænder hur-
tigere ud end europæiske spillere.  
Dem der har evnerne er også forplig-
tet, hvad enten de har lysten eller ej.

Selvtillid – Selvværd
På lang sigt er målet at kunne præ-
stere optimalt, ofte under pres i 
stressede konkurrencesituationer. En 
forudsætning for dette er at spille-
rens selvtillid og selvværd er i top.  
Selvtillid handler om det spilleren 
evner (præstationen). Det spilleren 
”kan” - medens selvværd handler om, 
hvem han er (relationen).
Typisk opbygges selvtilliden ved suc-
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cesoplevelser og sejre. Jo flere po-
sitive oplevelser, jo større selvtillid, 
mens selvtilliden formindskes tilsva-
rende ved nederlag. Selvtilliden er 
meget selvforstærkende i både nega-
tiv og positiv retning. Spilleren kan 
ofte føle, at han er i en positiv eller 
negativ spiral, ved henholdsvis sejre 
eller nederlag. Især hvis der udeluk-
kende er fokus på resultaterne, vil 
spillerens selvtillid være svingende. 
Selvtilliden kan eksempelvis spille en 
afgørende rolle mellem 2 teknisk, li-
geværdige spillere, hvor den ene har 
selvtillid, medens den anden ingen 
har. Førstnævnte vil højest sandsyn-
ligt vinde kampen. 

Træneren har ansvaret for at interes-
sere sig for og udvikle begge dele. 
Selvtilliden kan typisk komme og gå 
med de gode/dårlige resultater.
Typisk er der 3 typer af selvtillid:  
 
Den optimale
Denne indebærer at spilleren føler 
sig så god at denne er i stand til at 
opnå et spil, som ligger meget tæt 
på den maksimale ydeevne. Spilleren 
ved, hvad han kan. Er tilfreds med 
sin præstation, selvom kampen ta-
bes. Det er ikke der fokus ligger, 
for spilleren er ikke blevet en dårli-
gere bordtennisspiller af nederlaget. 
Tværtimod har denne måske lært en 

hel masse. Spilleren forsøger ikke at 
nå mål, som er urealistiske.
 
Den usikre
Denne indebærer, at spilleren er 
usikker på sin egen kapacitet, hvil-
ket medfører, at denne fokuserer på 
resultatet i stedet for spillet. Spillere 
med dårlig selvtillid har ofte en usik-
ker udstråling og usikkert spil i kam-
pen. Spiller måske en anelse afven-
tende og afventer modstanderens 
fejl. Tør ikke satse på at vinde i form 
af egen styrke. Dette medfører nye 
negative forventninger inden næste 
kamp. Dermed er den negative spiral 
startet og den er svær at stoppe. 
 
Den falske
Den er kendetegnet ved at spilleren 
som ofte har en kæphøj udstråling. 
”Jeg har styr på det hele og kan ikke 
tabe” Som oftest kan denne udstrå-
ling være begrundet i en usikkerhed 
og en følelse af utilstrækkelighed. 
Spilleren har ikke et reelt billede af 
sin egen kapacitet.

Det vil være rigtig godt, hvis du er i 
stand til at hjælpe de 2 nederste type 
spillere op til den øverste kategori.
 
I trænerens menneskesyn er det vig-
tigt, at han værdsætter spilleren som 
person (selvværd) og ikke kun for 

det spilleren præsterer (selvtillid). 
Alle spillere skal føle, at de gør en 
forskel for klubkammerater, træner 
mv. Spilleren skal føle sig holdt af, at 
denne betyder noget i fællesskabet, 
føle sig tryg og opnår anerkendelse 
uanset præstation og resultater. At 
blive set til træning er vigtigt. En god 
ide er at lære spillernes navne, når 
de begynder i klubben, for dermed er 
det synligt for spilleren, at man har 
gjort en forskel for træneren, i og 
med at træneren har lært spilleren 
at kende. Disse ting vil være medvir-
kende til at øge spillerens selvværd. 
 
Selvværdets styrke er desuden me-
get afhængigt af, hvordan personen 
fungerer og har det generelt, også 
udenfor bordtennislokalet. Det er 
fordrende, at træneren har et ind-
gående kendskab til spillerens hver-
dagsliv og spillerens personlighed. 
Dette kendskab kan hjælpe træne-
ren, ledere og forældre til at skabe 
endnu bedre rammer om udøveren. 
Der kan opstå situationer, hvor der er 
problemer derhjemme eller i skolen, 
og i disse situationer er det vigtigt, at 
du giver spilleren støtte og værktøjer 
til at komme videre.
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8.0 UNGDOMSBORDTENNIS (14 – 17 år)

8.1 TEKNISK TRÆNING

Det er vigtigt, at vi som trænere er 
opmærksomme på, at de tekniske 
fokuspunkter i denne aldersgruppe 
ikke bliver anderledes end for spil-
lerne i forrige aldersgruppe, men det 
er vigtigt at kravene til kvaliteten 
hele tiden bliver højere. Spillerne 
skulle gerne nu være bevidste om-
kring, hvordan de udfører alle de for-
skellige slag teknisk rigtigt. 

Derfor kan vi i træningen af de 14-17 
årige stille større krav, end vi kunne 
til de 9-13 årige. 

I starten af denne aldersperiode skal 
en del af den tekniske forståelse nu 
være på plads, mens spillerne stadig-
væk kan have svært ved at udføre 
tingene i praksis. 

Det forventes dog, at spillerne har 
vist en klar og tydelig fremgang i 
udførelsen af teknisk svære slag som 
forhåndsloop, baghåndsloop og sam-
tidig i deres bevægelsesmønstre.

Undervejs i denne aldersperiode fra 
spillerne er ca. 15-16 år, skal de gerne 
være nået så langt, at basisteknik-
ken omkring bevægelsesmønstre, 
forhånds- og baghåndsspil og serv/
retur spillet, skal være på et meget 
højt niveau. 

Da basisteknikken på dette tidspunkt 
gerne skulle være på plads, skal vi i 
samspil med spillerne arbejde med 
at rette små detaljer, og vi vil som 
træner, jo længere vi kommer hen i 
denne periode opdage, at fremskridt 
tager længere tid end tidligere. 

På grund af vigtigheden af et godt 
bevægelsesmønster og forhåndsloop, 
skal benarbejdsøvelser stadigvæk 
fylde meget i træningen. 

Hvor det i træningen af de 9-13 årige 
næsten udelukkende var regelmæs-

sige benarbejdsøvelser, skal det i 
træningen af denne gruppe være en 
kombination af regelmæssige og ure-
gelmæssige øvelser. Dette gøres for 
at øge sværhedsgraden af træningen, 
og sikre at spillerne konstant udfor-
dres.  

I og med at træningsmængden også 
øges undervejs i denne periode vil 
det være muligt at planlægge træ-
ningen lidt anderledes end tidligere. 
Man vil få mere tid til at træne svære 
tekniske detaljer som f.eks. det korte 
retur spil. Det er vigtigt, at træningen 
planlægges individuelt, så den sikrer 
udviklingen af den enkelte spillers 
svage og stærke sider. Derfor er det 
vigtigt, at vi som trænere har en lø-
bende dialog med spillerne om, hvad 
der skal trænes, og hvordan det plan-
lægges bedst muligt.

I planlægningen af træningen skal vi 
tage højde for perioder, hvor spiller-
ne skal toppe, og perioder, hvor det 
er muligt øge træningsintensiteten. 
I perioder med vigtige turneringer 
som f.eks. top 12, ungdoms DM eller 
internationale turneringer, kan ben-
arbejdsøvelser trappes ned, og aflø-
ses af øvelser med serv/retur-spil. 
Det er dog vigtigt, at der kun bliver 
3-4 gange pr. sæson hvor spilleren 
skal toppe, da det ellers er svært at 
finde perioder, hvor man kan have 
fokus på bl.a. teknisk udvikling (se 
afsnit om sæsonplanlægning).

8.2 TAKTISK TRÆNING
Taktik tager primært udgangspunkt 
i spillerens tekniske forudsætninger. 
Med andre ord er der en sammen-
hæng mellem taktik og teknik, idet 
det er teknikken som primært giver 
de taktiske muligheder. En god tak-
tiker skal have gode tekniske fær-
digheder. For at gennemføre en god 
taktik skal spillere kunne mestre de 
basale tekniske færdigheder som: 
balance, tyngdepunkt, forflytninger, 
træfpunkt, slagteknik, vekslinger, 

generere-, håndtere skru og rytme/
timing. 

Ovennævnte færdigheder skal skabe 
et grundlag ud fra hvilket spilleren 
kan udvikle de mere kamprelaterede 
færdigheder, samt give denne et stort 
udvalg af taktiske muligheder i kamp. 
Såfremt disse færdigheder ikke er 
veludviklede, vil de ofte være den 
begrænsende faktor for de taktiske 
oplæg og dermed også for videre ud-
vikling til et højt niveau. 

Den primære fokus skal stadig være 
på udviklingen af de basale færdig-
heder, men jo længere hen spilleren 
og træneren kommer i denne periode 
skal de kombinere det mere og mere 
ved at tage udgangspunkt i kampsi-
tuationer med den enkelte spiller. Det 
er selvfølgelig individuelt fra spiller 
til spiller, hvornår man har tillært 
sig basisfærdighederne og det er 
derfor vigtigt, at man som træner er 
opmærksom på, at det i langt højere 
grad er et spørgsmål om niveau end 
alder for, hvornår man kan gå skrid-
tet videre og fokusere mere på kamp-
situationerne og derudfra arbejde på 
spillerens spilsystem og videreudvik-
le spilintelligensen

Det er vigtigt, at træneren udnytter 
kampsituationerne konstruktivt og 
derudfra arbejder på at spillerne får 
oparbejdet et spilsystem til, hvordan 
de bygger deres spil op mod forskel-
lige modstandere. Spilsystemet er 
selvfølgelig noget man med spilleren 
arbejder på løbende og det vil blive 
mere og mere synligt jo nærmere 
man kommer ungsenior/senior bord-
tennis. 

Grunden til at det er vigtigt at arbej-
de på, at spilleren får et veldefine-
ret spilsystem er bl.a. at bordtennis 
går så hurtigt, at det ikke er muligt 
at overveje alle beslutninger. De skal 
være automatiserede og en del af 
et mønster, spilleren kan justere på. 
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Derfor er det afgørende, at spilleren 
arbejder med at opbygge bevidsthe-
den om, hvordan denne bedst mu-
ligt taktisk bygger spillet op til sine 
stærke sider, og kan flytte spillet væk 
fra sine svagheder. Dette varierer na-
turligvis afhængigt af modstanderen, 
men hvis spilleren får oparbejdet en 
plan mod henholdsvis: venstrehån-
dede, højrehåndede, soft-spillere og 
defensive er spilleren taktisk godt på 
vej.

Når træneren har fået oparbejdet et 
spilsystem sammen med spilleren er 
det også lettere at evaluere kampene 
og gå ind og se på, hvad der funge-
rede og hvad der evt. skal udvikles 
yderligere for at fremme resultater-
ne.

Et godt redskab til at evaluere kam-
pene og dermed også evaluere tak-
tikken og spilintelligensen er brug af 
video. Ofte giver det et godt resultat, 
da spilleren her bedre kan forholde 
sig til, hvad der sker i kampen, da 
man under kampen ikke altid har det 
store overblik.

Det er vigtigt, at der bliver arbejdet 
videre med det mentale i denne pe-
riode. Spilleren udvikler sig meget 
personligt i denne periode og det 
kan give udslag på den ene eller den 
anden måde inde ved bordet. Dette 
kan bl.a. give udslag ved at spil-
lerens mentale færdigheder sætter 
begrænsninger for de taktiske fær-
digheder i kamp. Ofte bliver spille-
ren frustreret i kamp og skal bruge 
mange spildte kræfter på at kontrol-

lere denne frustration, hvilket bety-
der at der er mindre energi til at læse 
spillet og modstanderen samt træffe 
gode beslutninger. 
(Læs mere om det under de mentale 
afsnit) 

8.3 FYSISK TRÆNING
Dette er den sene fase af puberte-
ten og for nogle spillere er puber-
teten overstået, hvilket betyder, at 
kroppen  er parat til at blive udsat 
for større træningsmængder, lige-
som både aerob og anaerob træning 
i disse år får fuld effekt. Den fysiske 
træning bliver i disse år en væsentlig 
del af den samlede træningsmængde, 
og elitespillere bør bruge flere timer 
om ugen dedikeret til at arbejde med 
den fysiske del. Fokus er i høj grad 
på korrekt teknik, øget belastning og 
eksplosiv udførelse i udvalgte øvel-
ser.

Øvelser
Styrke:
Program fra 9-13 år bruges stadig 
til cirkeltræning – der kan varieres 
over øvelserne for at skabe varia-
tion. Derudover startes der op med 
en mere bordtennisspecifik del hvor 
fokus er på overkropsrotation, ker-
nestyrke/stabilitet og hurtighed/eks-
plosivt udførte træningsøvelser.
Øvelsesforslag:
•	 Hammerkastøvelse
•	 Medicinbold mod væg: stå med 

siden til en væg – rotér og kast 
bolden ind i væggen – grib den 
igen og gentag øvelsen.

•	 Liggende benløft fra side til side
•	 Sideplanken

•	 Planken
•	 Mavebøjninger – sideliggende 

med fødder under ribbe
•	 Foldekniv
•	 Bænkpres
•	 Dragonflags
•	 Ab-roller på knæene
•	 Bænkpres med stang/håndvægte, 

incline, decline
•	 Flyers, lige, skrå
•	 Armstrækninger på bold/som 

plyometrisk øvelse
•	 Skulderpres, militarypress, lateral 

raises
•	 Bent over rows, rowing, en-arms-

roning
•	 Pull downs, pull-ups, chin-ups, 

muscle-ups

Nedenstående øvelser laves med 
konservativ progression og korrekt 
teknik. Belastningen øges gradvist og 
øvelserne laves til tider med fokus på 
stor udførselshastighed/power. 
•	 Squat (traditionel til 90 °, box-

squat, full-squat, front-squat)
•	 Dødløft (sumo, traditionel og stiv-

benet)
•	 Træk
•	 Frivend
•	 Stepups

Aerob 
5 x 1000 m. intervaller, pause 2 min., 
intensitet 85-95 % HRmax

Tabata interval som kombinerer 
aerobt og anaerobt arbejde:
8 x 20 sek. sprint m. 10 sek. pause. 
Intensitet ca. 170 % VO2max
Anaerob

”Min træning er blevet langt bedre det sidste år.  
Jeg arbejder meget mere fokuseret og præcist og er i 
samarbejde med min fysiske træner blevet dygtigere til at 
træne fysisk træning korrekt. Også min tekniske træning er 
forbedret, og det giver resultater” – Mie Skov
(Puls 13, April 2009 – forfatter Christian Blomgreen)
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•	 Sprint 20-30 meter: starte ståen-
de, siddende, liggende med front/
bagside mod løberetning – starte 
med en reaktionsøvelse inden 
sprint osv.

•	 Sprint 20-30 meter med mod-
stand. Sammen med makker – 
bruge eks. sjippetov til at holde 
den sprintende tilbage. Samme 
kan bruges ved hop på et ben – 
eller med samlede ben.

•	 Funktionel anaerob træning - 
træning med bold: dueller eller 
”fodring” med høj intensitet og 
megen bevægelse fra side til side.

•	 Simulere bevægelser fra spillet 
i fastlagte intervaller – enten i 
samme sekvens eller med træner 
der vha. af retningsangivelser be-
stemmer hvor spilleren bevæger 
sig hen.

8.4 MENTAL TRÆNING
Spilleren burde på dette tidspunkt 
havde nået et modenhedsniveau, 
hvor denne er bevidst om egne for-
cer og svagheder, - og i stand til at 
prioritere og træffe de valg, der tilgo-
deser spillerens talentudvikling. Det 
kan ofte være svært at skulle vælge 
fra og til, men på dette alderstrin skal 
fokus være rigtigt.

”Hvis målet er, at jeg skal præstere 
bedst muligt i weekenden, så er det 
hensigtsmæssigt at jeg går i seng og 
sover, i stedet for at spille computer 
hele natten”.
 
Perspektivering
Både for eliteudøvere og unge talen-
ter kan det være en stor udfordring 
at få livet som eliteudøver til at 
hænge sammen med skole/arbejde, 
socialt liv og familieliv. Når en spiller 
oplever problemer med at koncen-

trere sig, kan det være udtryk for en 
manglende mental færdighed (evnen 
til at koncentrere sig) eller udtryk 
for dårlige life skills (at vedkom-
mende har for meget om ørerne og 
ikke formår at være til stede i nuet). 
Nogle trænere er modvillige overfor 
at blande sig i udøvernes liv uden-
for sporten. Og det er da også en ba-
lance. Men ind imellem kan det være 
nødvendigt at være i dialog med ud-
øverne om hvordan deres hverdag 
ser ud, og hjælpe dem med at finde 
den ro, der skal til for at kunne foku-
sere på sin sport.  

Centrale temaer på dette niveau er 
commitment, planlægning, karriere-
faser, samarbejde og sport-life ba-
lance – samt genopladning.

Commitment
Commitment handler om, hvorvidt 
spilleren har hjertet med i elitetilvæ-
relsen; altså motivation og engage-
ment, samt i hvilken grad elitespillere 
føler sig forpligtet overfor sig selv og 
prioriterer elitekarrieren. Arbejdet på 
at indløse sit potentiale har store om-
kostninger, som den enkelte udøver 
ikke altid har gjort sig klar, og som 
derfor kommer som en overraskelse. 
Hvordan man reagerer på sådanne 
omkostninger siger meget om, hvor 
meget man vil det. 

Planlægning
Eliteudøvere og talenter har en travl 
hverdag, med sport, skole/arbejde 
venner, interesse og andet. Udøverne 
har brug for basale ’time manage-
ment skills’, eller ’grundlæggende 
planlægningsfærdigheder’, for at sik-
re et optimalt udbytte af træningen. 
Udøverne er nødt til at lære basale 
rytmer omkring sengetid, hvornår på 

dagen de læser lektier, hvor lang tid 
inden træning de spiser, hvad de la-
ver lige inden træning og hvor lang 
tid inden træning de begynder at 
rette sin opmærksomhed mod træ-
ningen. Træneren kan ikke altid bare 
forvente at udøverne møder op, fri-
ske og velhydrerede og som om der 
ikke fandtes andet i deres liv. 

I takt med at kravene til en udøver 
(træningsmængde, pres i konkur-
rencer mm.) stiger, bliver det også i 
stigende grad vigtigt for udøverne at 
kunne genoplade optimalt. Det hand-
ler både om mængde og kvalitet, dvs. 
både om at sætte tid nok af til det 
(i hverdagen, under konkurrencer og 
på træningslejre) og at vide hvad der 
skal til for at genopladningen funge-
rer optimalt for mig. Det er ikke nok 
at sidde fysisk stille. Mange udøvere 
genoplader ikke synderligt godt, når 
de spiller computerspil, skriver blogs, 
læser lektier osv.  For mange ville en 
stille gåtur med lidt god og rolig mu-
sik i ørerne kunne gøre underværker. 

karrierefaser   
En idrætskarriere forløber gennem 
en række naturlige faser, der har sine 
udfordringer. Skiftene imellem disse 
faser er centrale udfordringer for 
atleten og indeholder potentiale for 
krise eller vækst. Det vel nok svære-
ste skift er skiftet fra lovende talent 
til eliteudøver. Her ser vi internatio-
nalt, et stort dropout, og studier pe-
ger på ’krise’ som en væsentlig årsag. 
Pludselig er det slut med sejre, man 
betvivler sit talent, der er hårdt slid 
uden umiddelbare belønninger osv. 
Vi ved, at den letteste og vigtigste 
indsats for at undgå denne form for 
kriser, er at forberede atleterne. Det 
kan træneren gøre ved at være i dia-

”Tidligere kunne man måske leve på sit talent til man var 17-
18 år, i dag er det måske 13-14 år. Hvis du ikke træner nok i 

den alder, bliver du straffet internationalt”.
(Puls 12, December 2008” – Artikel om Peter Sartz skrevet af Henrik Norskilde)
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log med dem om hvilke nye krav der 
er på næste niveau, lade dem møde 
etablerede eliteudøvere, der selv har 
været igennem skiftet og som for-
tæller om hvad der var let og svært, 
lade dem deltage i elitetræningen og 
snuse til det høje niveau og så videre. 

Samarbejde
Spilleren er afhængig af at kunne 
samarbejde med andre personer. Det 
er vigtigt, at kunne samarbejde med 
trænere, holdkammerater, eksperter 
og andre samarbejdspartnere. Derfor 
er samarbejde og kommunikation et 
centralt indsatsområde i sportspsy-
kologien.

sport-life balance
En eliteatlet er eliteatlet 24 timer i 
døgnet. Det kræver engagement og 
commitment. Samtidig udvikles og 
præsterer eliteatleter bedst i det lan-
ge løb, når deres identitet er bredere 
defineret end sporten, og selvværd 
ikke kun afhænger af sportslige re-
sultater. Det er en svær balance, som 
nogle udøvere har brug for hjælp til 
at håndtere.
 
Praktiske øvelser:
At skulle præstere optimalt til et 
bordtennisstævne kan være vidt for-
skelligt fra at præstere i et trænings-
lokale. Der er rigtige mange forstyr-
relser, bolde på tværs, tilskuere der 
råber/klapper, speaker, der kalder 
kampe ud, etc. Det kan være svært 
for spilleren at koncentrere sig. En 
metode til at forebygge dette kunne 
være at der bliver trænet med høj 
musik inden stævnet. Ved turnerin-
ger i klubben, så lader man klubkam-
merater kaste bolde ind ved bordet 
på, for spilleren, strategiske dårlige 
tidspunkter. Eller klubkammeraterne 
bliver bedt om at råbe/støje, så det 
forstyrrer spillerne.

Det kan typisk være ved stillingen 
9-9 eller 10-10. For at træne/sætte 
fokus på dette, så skal spillerne træ-
ne i at spille sæt fra stillingen 5-5 
eller 8-8, sådan at der spænding på 
fra starten af. Spilleren er hele tiden 
under pres. 

En anden træningsøvelse er ”konge-
bord”, hvor det også er meget synligt, 
hvem der vinder og hvem der taber. 
Alle ønsker at komme tættest muligt 
på kongebordet og dette øger presset 
på spilleren.
 
Denne træningsform hedder kompe-
tetiv træning og kan udbygges end-
nu mere ved at lægge ”sanktioner” 
ind. Dette er med til at højne stres-
sfaktoren og forskellen mellem sejr 
og nederlag bliver mere mærkbar. 
Eksempelvis kan et nederlag med-
føre, at den tabende spiller skal løbe 
2 omgange rundt om bordet, eller 
hinke 1 gang rundt om bordet og sige 
”kykkelig kye” samtidigt.
 
Der er mange muligheder. Husk hele 
tiden at have for øje, at der er sam-
menhæng mellem kamp og træning. 
Når spillerne er til stævner, kampe 
mv., så kan det være en fordel, at 
fastlægge et mønster/procedure, som 
udføres hver gang. Det kan være 
noget med mødetid, opvarmnings 
karakter og længde, taktiksnak mv. 
På denne måde opnår spilleren en 
fast rutine, som kan nedsætte deres 
psykiske spænding og gøre spilleren 
mindre nervøs.
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7 hurtige til Allan Bentsen

Hvor	gammel	var	du,	da	du	startede	til	bordtennis	og	hvor? 
Jeg var 11 år da jeg begyndte i Triton i Odense.

Hvorfor	var	det	bordtennis	der	blev	din	sport? 
Jeg spillede også fodbold, men da det begyndte at gå bedre med bordtennis, så var det den individuelle del og at man 
selv fik sine præmier (i modsætning til fodbold).

Hvad	er	drivkraften	for	dig	i	dag	(nævn	gerne	flere	ting!)
Glæden ved det, at få lov at leve af sin hobby, både tidligere og nu må være det ultimative. Store kampe kan stadig 
sætte mig op. 

Nævn	5	ting	som	du	værdsætter	hos	en	dygtig	træner. 
Bestemt og gennemslagskraft, respekt for spilleren, mandskabspleje, taktisk forståelse. 
Træneren skal have sine ideer, gennemføre dem og bestemme. Må gerne have respekt for spilleren, som vi skal have for 
ham. Han skal være god til at håndtere de forskellige spillere, både hvad angår styrke og personlighed.

Hvad	er	et	talent	for	dig?	Hvilke	egenskaber	skal	han	have? 
Et talent skal have den rigtige fysik og lysten til at træne for fuldt kraft. Man skal kunne se muligheder og ikke begræns-
ninger. Der kan ikke ”springes over hvor gærdet er lavest”, det kræver tålmodighed, lyst og tid til at træne for fuldt i 
mange år, før man for det fulde udbytte.

Fortæl	om	den	sejr	der	betyder	mest	for	dig?	Hvad	gjorde	forskellen	og	hvorfor	betyder	netop	denne	kamp/sejr	mest	
for dig. 
Min sejr i EM finalen 2005 i Århus, hvor jeg vandt 
den afgørende kamp ved 2-2 er klart den største. 
Den kamp blev vundet på godt spil og mental balan-
ce. Det psykiske overtag allerede ved opvarmningen 
gjorde at jeg følte mig mere klar end min modstan-
der. Han virkede meget nervøs og kunne ikke klare 
presset. Vi havde mødt hinanden 7 gange inden den 
kamp, og jeg havde kun vundet en gang, men det var 
den sidste inden denne finale, den kamp kunne han 
godt huske. Jeg tror det var de ting der afgjorde til 
min fordel.

Hvordan	ser	bordtennis	ud	om	10	år?	Hvilke	egen-
skaber	er	vigtigst? 
Jeg håber ikke selve spillet har ændret sig markant, 
men måske at vi i Danmark har endnu flere spillere 
og velfungerende klubber. 
Selvfølgelig udvikler spillet sig, med nye slag, fines-
ser, server og lignende, men spillet har sin charme og 
er helt fint for TV. 
Det er vigtigt at klubberne udvikler sig i forhold til at 
kunne tiltrække og holde på flere spillere.

Jeg tror de vigtigste egenskaber for at en spiller 
kan opnå international klasse er: talent, respekt for 
omgivelserne (trænere, klubber og organisation), klar 
til, i en tidlig alder, at ville træne målrettet og opgive 
nogle andre ting i hverdagen. Mulighed for at træne 
og spille internationalt.
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9.0 UNGSENIOR 
BORDTENNIS  

(18 – 21 år)
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9.0 UNGSENIOR BORDTENNIS (18 – 21 år)

9.1 TEKNISK TRÆNING

Med ungdomsspillerne ligger vores 
primære fokus på udvikling af basale 
færdigheder, men når vi er oppe på 
seniorniveau, holder det ikke længe-
re. Faktum er, at der på internationalt 
seniorniveau er ekstremt mange spil-
lere, der har udmærkede basale tek-
niske færdigheder, og derfor bliver 
kampene afgjort på, hvor godt spil-
leren udnytter færdighederne.

Derfor skal vi for denne aldersgruppe 
være bevidste om, at denne del af 
træningen ikke fylder for meget, men 
vi skal i stedet prioritere at relatere 
vores træning i langt højere grad til 
kampsituationer.

Det er derfor utroligt vigtigt, at træ-
nerne i endnu højere grad relaterer 
træningen til kamp, og arbejder med 
at udvikle spillerne på de efterføl-
gende punkter. Så vil vi også opleve, 
at det bliver meget tydeligt hvilke 
basale tekniske ting vi kan og skal 
arbejde med, og hvilke vi ikke skal 
prioritere.

spilsystem
Begrebet spilsystem er en overord-
net model for, hvordan spilleren byg-
ger sit spil op mod forskellige typer 
af modstandere.

Grunden til at det er vigtigt at have 
et veldefineret spilsystem, er at bord-
tennis går så hurtigt, at det ikke er 
muligt at overveje alle sine beslutnin-
ger i kampens hede. De skal være en 
del af et mønster, man kan justere på.

Derfor er det afgørende, at træneren 
arbejder med at opbygge bevidsthe-
den om, hvordan spilleren bedst mu-
ligt bygger spillet op til sine stærke 
sider, og kan flytte spillet væk fra 
sine svagheder. 

Dette varierer naturligvis afhængigt 
af modstanderen, men hvis spilleren 

har en plan mod henholdsvis ven-
strehåndede-, højrehåndede- og de-
fensive spillere er man godt på vej.

Når spilleren har et defineret spilsy-
stem er det også lettere at evaluere 
kampene og uddrage, hvilke ting der 
fungerer godt og hvilke der er nød-
vendige at udvikle yderligere. Dette 
giver en god effekt i forhold til ud-
viklingen af de tekniske færdigheder 
i træningslokalet.

Kamprelaterede	færdigheder
De kamprelaterede færdigheder defi-
neres som serv, retur, ½- lang, 1. for-
svar, 1. angreb, variation i fart + skru, 
retning/ placering og rytme/ timing. 
Disse færdigheder som koncentrerer 
sig meget om de første 4 bolde, er 
ofte afgørende for resultatet i kamp. 
Det handler ikke kun om teknikken 
og kvaliteten i slagene, men mere om 
deres sammenhæng, antallet af fejl 
og evnen til at anvende dem korrekt. 

Som eksempel findes en generel ten-
dens til at de unge spillere er klart 
bedre i egen serv og angreb, end de 
er i retur og forsvar. Har man et svagt 
returspil må man forvente at havne 
meget i forsvar og er det ikke velud-
viklet, vil dette være en barriere for 
at slå igennem som senior. 

Grundlaget for alt returspil er, at spil-
leren kan vurdere og angribe på ½- 
lang. 

Såfremt spilleren ikke er i stand til 
det, vil han forsøge at udvikle retur-
spil på bolde, hvor det er særdeles 
vanskeligt at have kvalitet. Dette 
kendetegner en enorm gruppe af spil-
lere, der ikke vurderer serven inden 
de vælger hvilken retur de vil lave. 

Grunden hertil er timingen i retur-
spillet, da de går ind så tidligt, at de 
ikke engang giver sig selv mulighe-
den for at vurdere serven og dermed 
kunne vælge en god løsning.

Når denne timing er på plads vil spil-
leren opleve, hvor mange lange ser-
ver der er spilleren kan angribe på, og 
at spilleren kan reducere antallet af 
fejl i returspillet betydeligt. (se afsnit 
om returspil i afsnit 16.0).

Et andet eksempel er i egen serv, 
hvor spilleren har sine styrker i at 
spille hurtigt, men ikke har så meget 
skru i bolden i angrebet på underskru. 
Denne spiller skal i egen serv serve 
meget uden skru, overskru og lange 
server for at få styret spillet ind på 
sine styrker, men der ser man ofte, at 
spillerne ikke har en plan for, hvordan 
de opbygger spillet i egen serv.

Et parameter der bliver meget vig-
tigt, når spillerne skal tage springet 
op som seniorspiller er evnen til at 
forsvare sig og frem for alt at kunne 
vende forsvar til angreb (se afsnit om 
at vende forsvar til angreb).

Styrker/	svagheder
Det er vigtigt, at såvel spillere som 
trænere er bevidste om styrker og 
svagheder hos spilleren, hvilket de 
fleste er. Næste skridt er at udnytte 
spilsystemet, så spilleren bygger spil-
let op til ens styrker og kompenserer 
eller undgår ens svagheder. Mod lidt 
bedre modstandere vil det ofte være 
sådan, at ens svagheder bliver udstil-
let. 

Det er naturligvis frustrerende at det 
sker, hvilket ofte bevirker, at vi bli-
ver meget fokuserede på at forbedre 
spillerens svagheder i et teknisk per-
spektiv. Det er vigtigt, at vi ikke bare 
anskuer svagheden teknisk isoleret, 
men også i forhold til opbygningen af 
spillet eller spilsystemet. 

Ind imellem må man som træner også 
konstatere, at pågældende spiller har 
en svaghed som vedkommende efter 
flere års målrettet træning ikke har 
formået at forbedre nævneværdigt, 
og dermed må træner og spiller ar-
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bejde med at kompensere for denne 
svaghed ved at indrette spilsystemet 
derefter.

Der er en tendens til at træningen 
af svagheder fylder meget hos så-
vel spillere som trænere, hvilket er 
ganske naturligt, da spilleren kan for-
bedre sig en del på kort sigt ved at 
forbedre sine største svagheder. 

Men det er også således, at det er 
nødvendigt at udvikle et våben for 
at komme op på et højere niveau, 
hvilket vil sige at spilleren skal have 
mindst et moment i spillet, hvor den-
ne har rigtig høj kvalitet og kan vinde 
bolden mod bedre spillere. 

Det kræver rigtig meget træning at 
udvikle et våben, da det stiller store 
krav til kvaliteten og store krav til 
forståelsen af, hvordan man bygger 
spillet op til sit våben. Derfor et det 
særdeles vigtigt, at vi husker at prio-
ritere det i træningen, og specielt i 
perioder, hvor spilleren skal præstere 
optimalt er det vigtigt at give det høj 
prioritet. 

Har man et våben er det som regel 
afgørende i hvor høj grad man er i 
stand til at bygge spillet op til dette, 
og her er det ofte svaghederne der 
blokerer. 

Derfor giver det god mening at træne 
svaghederne i denne form for mo-
ment, hvor det bygger op til spille-
rens våben. For at træne svagheden 
isoleret medfører ofte at spilleren 
bliver dårligere til sine styrker. 

Det er også grunden til, at man ser 
spillere der har forbedret deres svag-
heder rent teknisk, alligevel præste-
rer dårligere, da de har haft for lidt 
fokus på opbygning af spillet til deres 
våben. Dermed har de mistet essen-
sen i deres spilsystem, og kommer til 
at spille kamp på et spilsystem, der 
er for fokuseret på deres svagheder.

Kort/	langsigtet	udvikling
Det vil altid være en svær balance 
gang i hvor høj grad vi som trænere 
skal tænke kort- og langsigtet. 

Hvis spilleren har meget høje lang-
sigtede målsætninger skal træningen 
også have det, men det er stadig vig-
tigt, at vi tager udgangspunkt i det vi 
ser i kampene. 

I ungdomstiden, som det tidligere er 
beskrevet, er det let at have et lang-
sigtet perspektiv, da vi som trænere 
arbejder med udvikling af de basale 
tekniske færdigheder, som vi ved er 
afgørende på lang sigt. 

Men efter ungdomstiden skal vi som 
trænere være mere nuancerede, og 
evaluere hver enkelt kamp og rela-
tere træningen og udviklingen hertil, 
men stadig med en mere langsigtet 
udviklingsplan i baghovedet.

Samtidig er det dog vigtigt, at vi som 
trænere i ungdomstiden ikke bliver 
så fokuseret på det langsigtede per-
spektiv at vi glemmer at udvikle spil-
lernes evne til at præstere optimalt 
på kort sigt!

9.2 TAKTISK TRÆNING
Taktik tager primært udgangspunkt 
i spillerens tekniske forudsætninger. 
Med andre ord er der en sammen-
hæng mellem taktik og teknik, idet 
det er teknikken som primært giver 
de taktiske muligheder. En god takti-
ker skal have gode tekniske færdig-
heder. For at gennemføre en god tak-
tik skal man kunne mestre de basale 
tekniske færdigheder som: balance, 
tyngdepunkt, forflytninger, træf-
punkt, slagteknik, vekslinger, gene-
rere-, håndtere skru og rytme/timing. 

Ovennævnte færdigheder skal skabe 
et grundlag ud fra hvilket man kan 
udvikle de mere kamprelaterede 
færdigheder, samt give spilleren et 
stort udvalg af taktiske muligheder 

i kamp. Såfremt disse færdigheder 
ikke er veludviklede, vil de ofte være 
den begrænsende faktor for de takti-
ske oplæg og dermed også for videre 
udvikling til et højt niveau. 

Overgangen fra ungdomsspiller til 
ungsenior gør at fokus skal flyttes 
endnu mere over på kampsituatio-
nerne og dermed også på hvordan 
spilleren udnytter sine tillærte fær-
digheder i kamp. 

På internationalt seniorniveau er der 
ekstremt mange spillere der har ud-
mærkede basale tekniske færdighe-
der, og derfor bliver størstedelen af 
kampene afgjort på hvor godt man 
udnytter færdighederne taktisk og 
viser spilintelligens.

Derfor skal man for denne målgruppe 
være bevidst om at træningen af de 
basale tekniske færdigheder ikke fyl-
der for meget, men at man i stedet 
relaterer træningen i langt højere 
grad til kampsituationer for at opnå 
yderligere succes inde ved bordet. 

Spilintelligens er en af de faktorer, 
der skal arbejdes mest med mht. 
kampsituationerne Hvis spilleren 
skal nå til tops skal der arbejdes 
hårdt/seriøst med dette felt. Man skal 
være opmærksom på, at man ikke 
kan udvikle dette væsentligt i træ-
ningslokalet, men er mere noget man 
skal arbejde med i forhold til forbe-
redelse, gennemførelse og evaluering 
af kampene.

Det er vigtigt, at vi som trænere 
stiller krav til hver enkelt spiller på 
dette område. På dette alderstrin skal 
spilleren selv kunne tage ansvar for 
en del læring/hjemmearbejde uden-
for træningslokalet. Kravene skal gå 
på at den enkelte spiller bruger tid på 
at arbejde med udviklingen af spilin-
telligens via analyse af video, notater 
fra kampe, diskussioner med andre, 
evaluering med træner, mm.
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Samtidig med der arbejdes med spi-
lintelligensen skal det veldefinerede 
spilsystem mod forskellige modstan-
dere også gerne udvikles. Det er vig-
tigt at vi trænere er opmærksomme 
på styrker og svagheder hos spille-
ren, når vi arbejder med spilsyste-
met. Hvis vi ikke er klar over dem vil 
det være svært at opbygge et velfun-
gerende spilsystem i samarbejde med 
spilleren. Spilsystemet skal gerne på 
nuværende tidspunkt bygges op til 
spillerens styrker og gerne kompen-
serer eller undgå dens svagheder. 
Spilleren kan selvfølgelig ikke være 
lige skarp over det hele og derfor er 
det vigtigt man prøver at bygge spil-
systemet op så spillerens svagheder 
ikke bliver udstillet i kamp. 

Man vil selvfølgelig ikke kunne undgå 
at modstanderen taktisk finder spil-
lerens svagheder og dette er selvføl-
gelig frustrerende. 

Dette vil selvfølgelig sætte gang i 
mange overvejelser, når man vender 
tilbage til træningslokalet.  Det nyt-
ter dog ikke noget, at spilleren kun 
træner svaghederne til træning for 
at dæmme op taktisk for modstande-
ren næste gang man skal spille kamp. 
Det er vigtigt, at man stadig fokuse-
rer på at udvikle de stærke sider /
våben så man kan vinde bolden mod 
bedre spillere. En god rettesnor er 
at træne svaghederne i denne form 
for moment, hvor det bygger op til 
spillerens våben. At træne svaghe-
den isoleret medfører mange gange 
at spilleren bliver dårligere til sine 
styrker og dermed får færre taktiske 
momenter at spille på.

Det er vigtigt, at vi som trænere er 
opmærksomme på at taktikarbejdet 
er et område som på dette alders-
niveau og videre frem skal priorite-
res ekstremt højt. Samtidig skal man 
også være klar over, at det er meget 
tidskrævende, da det er et individuelt 
arbejde med hver enkelt spiller, som 
der mange gange skal afsættes tid til 
udenfor de normale træningspas.

Trænerens opgave er derfor også at 
sikre en udvikling af kompetence i 
træningsgruppen, så spillerne kan 

sparre med hinanden så de derigen-
nem også kan udvikle deres taktiske 
kunnen. 

Har træneren mulighed for det res-
sourcemæssigt vil det være en rigtig 
god idé at prioriterer det taktiske 
endnu højere tidsmæssigt i planlæg-
ningen af træningsplanen. Husk på at 
der ligger et kæmpe udviklingspoten-
tiale for den enkelte spiller i at for-
bedre det taktiske område!

9.3 FYSISK TRÆNING
Spillerne er nu klar til at træne inten-
sivt med stor volumen. Der fokuseres 
på spillet, teknisk, taktisk og mentalt, 
mens man inden for det fysiske foku-
serer på den powerorienterede træ-
ning. Det gælder fortsat hurtigheds-
træning, men i høj grad også styrke-
træningen som overgår til at være 
specifikt rettet mod maksimal styrke, 
stabilitet og power. Alle de foreslåede 
øvelser fra 14-17 års gruppen kan an-
vendes, men der skal suppleres med 
tung og eksplosiv styrketræning for 
at udvikle den nødvendige styrke og 
power.

Nedenfor beskrives hvorledes styr-
ketræningens forskellige udbytte 
foranlediges af forskellige trænings-
typer.

1-rM styrke
•	 Valg af øvelse, bevægelsesmøn-

ster og hvilken type muskelar-
bejde bliver her prioriteret først.

•	 Prioriterede øvelser bliver udført 
først i træningen.

•	 Tunge vægte (typisk fra 1 - 6 gen-
tagelser)

•	 Moderat til lange pauser mellem 
sættene (længere end 2 min. – 
afhængig af vægten der trænes 
med)

•	 Moderat til højt antal sæt i hver 
af de prioriterede øvelser, ofte 
store øvelser som squat, dødløft 
og bænkpres (4-10) lav til mode-
rat antal sæt i hjælpeøvelserne (1 
- 3)

Power
•	 Valg af øvelser: ofte flerleds-

øvelser (f.eks. frivend, træk, stød, 
o.s.v.) Excentrisk muskelarbejde 

bliver ikke prioriteret!!
•	 Prioriterede øvelser bliver udført 

først i træningen.
•	 Høj intensitet/tunge vægte (ty-

pisk mindre end 10 RM) som va-
rieres over tid (periodiseres) dog 
sjældent mere end 5 RM ligegyl-
digt om der løftes lette, moderate 
eller tunge vægte. 

•	 Moderat til lange pauser mellem 
sættene (længere end 2 min.)

•	 Moderat til højt antal sæt i hver 
af de prioriterede øvelser, power-
orienterede øvelser (4-10) lav til 
moderat antal sæt i hjælpeøvel-
serne (1 - 3)

Hypertrofi	(muskelvækst)
•	 Stor variation af øvelser eller 

bevægelsesmønstre. Inkluderer 
også en stor del isolationsøvelser. 
Koncentrisk og excentrisk mu-
skelarbejde er vigtigt. Forskellige 
”øvelses-vinkler” (f.eks. lige bi-
ceps-curl og hammer-curl).

•	 Stor variation af øvelser. 
Prioriterede muskler bliver træ-
net først.

•	 Moderat til høj intensitet (6 - 12 
RM). Nogle gange bruges flere re-
petitioner – specielt i forbindelse 
med ”super-setting” (agonist/
antagonist–øvelser eller flere på 
hinanden følgende set af forskel-
lige øvelser for samme muskel-
gruppe)

•	 Korte pauser mellem sæts og 
øvelser. (mindre end 1 og 1½ min.)

•	 Højt totalt antal af sæts pr. mu-
skel eller muskelgruppe.

Lokal	muskeludholdenhed
•	 Valg af øvelse, bevægelsesmøn-

ster og hvilken type muskelar-
bejde for den pågældende sports-
gren bliver her prioriteret først.

•	 Prioriterede muskler bliver træ-
net først.

•	 Lav intensitet (12-20 RM)
•	 Moderate pauser (2 - 3 min.) når 

antal repetitioner overstiger 20. 
Korte pauser når antal repetitio-
ner 12-19

•	 Moderat antal sæt (2 - 3) 

Ud fra dette kan der konstrueres utal-
lige programmer, nedenfor er beskre-
vet et eksempel på et program som 
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trænes af elitespillere. Programmet 
kombineres med træning med egen 
kropsvægt, med fokus på muskel-
korsettet, balance og koordination. 
Programmet er tilrettelagt af Team 
Danmarks fysiske træner.

Program 1:
Mål: Præstationsoptimerende træ-
ning
Guidelines: 
•	 Gennemfør hvert af nedenstå-

ende styrkeprogram 3 gange per 
uge. Sørg for at fordele styrkepro-
grammerne således at der veksles 
mellem overkrop og underkrop. 

•	 Belastningen er angivet som 
Repetition Maximum (RM), f.eks. 
4 - 6 RM betyder at øvelsen skal 
udføres med en belastning som 
kun tillader 4, 5 eller 6 repetitio-
ner.

•	 Hold minimum 3 min. pause mel-
lem sæt når du træner ben og ca. 
1 – 2 min. når du træner de andre 
muskelgrupper. Alternativt udfø-
rer du 2 øvelser for forskellige 
muskelgrupper efter hinanden 
uden pause. 

•	 Før træningsdagbog og udfyld 
denne således, at spilleren note-
rer belastningen i kg. samt hvor 
mange repetitioner man tager 
for hvert sæt. Man skal kun føre 
dagmanual for underkrop/krops-
stamme. Træningsdagmanualens 
vigtigste funktion er sikre pro-
gression, dvs. at du øger i træ-
ningsbelastning over tid (med 
samtidig opretholdelse af god 
teknik!).

•	 Indtag protein og kulhydrat umid-
delbart efter træning i form af 
pulver eller f.eks. mælk/caca-
oskummetmælk og frugt.

Underkrop/kropsstamme
1. Squat, 4 - 6 RM x 3 sæt
2. Udfald til siden (ca. 40 kg.), 10 

eksplosive reps. x 3 sæt  
3. Siddende leg curl/Liggende leg 

curl (baglår), 8 RM x 3 sæt
4. Hammerkastøvelsen (kropsstam-

me), 10 sving til hver side x 3 sæt 
5. Gå-mave (kropsstamme), 10 sving 

til hver side x 3 sæt

Overkrop
1. Bryst pres i maskine 12 (bryst), 8 

RM x 3 sæt
2. Nedtræk til skulder i maskine 14 

(ryg), 8 RM x 3 sæt
3. Udadrotations-øvelse for skulder 

(rotatorcuff), 10-12RM x 3 sæt
4. Rygstrækninger i maskine 10, 

(nedre ryg), 10-12RM x 3 sæt
5. Mavebøjninger på bold med 

strakte ben, 10-12RM x 3 sæt

Program 2:
Mål: Præstationsoptimerende træ-
ning - fokus på hurtighed via agili-
tyøvelser
Guidelines: 
•	 Gennemfør nedenstående agi-

lityprogram 2 - 4 gange pr. uge. 
Programmet tager ca. 25 min at 
gennemføre. 

•	 Øvelserne skal udføres med 100 
% indsats, hvilket kræver stor 
opmærksomhed på øvelsen og 
fokus på hurtigheden.

•	 Hold 1 min. pause mellem hvert 
sæt i den enkelte øvelse. Du bør 
vælge at holde 2 min. pause mel-
lem øvelser. 

•	 Indtag protein og kulhydrat umid-
delbart efter træning i form af 
pulver eller f.eks. mælk/cacao-
skummetmælk og frugt.

Agilityøvelser:
T-øvelsen  
4 x 8 (to sæt hver vej), 1 min. pause.

Hurtige fødder med reaktion  
4 x 30 sek. inkluderende 10 side-
læns- eller forlæns bevægelse, 1 min. 
pause. 
Med makker: 1 klap; hurtigt frem og 
tilbage, 2 klap; hurtigt til siden.

Sidelæns spring  
4 x 10 spring med fokus på kort kon-
takttid (2 sæt til hver side), 1 min. 
pause

Side-/for-/baglæns med elastik 
4 x 10 frem og tilbage bevægelser. 

Mave-øvelser  
4 x max reps, 1 min. pause (udfør evt. 
nedre ryg øvelser i pausen)
Nedre ryg-øvelser 
4 x max reps, 1 min. pause

9.4 MENTAL TRÆNING
I denne aldersgruppe begynder spil-
lerne at blive mere bevidste omkring 
deres egen præstation. Først når 
spilleren når pubertetsalderen skal 
den mentale træning prioriteres. 
Færdigheder som at arbejde efter 
målsætning, spændingsregulering, 
visualisering, stresshåndtering skal 
der arbejdes med.

Hvorfor egentlig arbejde med begre-
bet målsætning? Netop i forbindelse 
med den mentale træning er det vig-
tigt med en målsætning, fordi træne-
ren og spilleren dermed får retnings-
linjer/aftaler for, hvilke mål der stiles 
efter og hvordan disse opnås? Det 
er det, der i mange sammenhænge 
omtales som mål og middel. Så sik-
res der et værktøj, som træneren og 
spilleren hele tiden kan måle sig på. 
Følger vi planen? Er der noget, der 
skal korrigeres eller skal vi fortsæt-
te efter de udstukne linier/aftaler? 
Det er centralt, at spillerens og træ-
nerens mål er afstemte/sammenfal-
dende. Der skal ligeledes være enig-
hed om måden/midlet til at nå målet. 
Spilleren skal også være bekendt 
med konsekvensen ved ikke at følge 
de indgåede aftaler.

Træningen skal være rettet mod kon-
kurrence. Det spilleren gør til træ-
ning, gør han også til kamp. Derfor 
skal der være en meget stor lighed 
de 2 situationer i mellem.

Spilleren burde på dette tidspunkt 
havde nået et modenhedsniveau, 
hvor denne er bevidst om egne for-
cer og svagheder, - og i stand til at 
prioritere og træffe de valg, der tilgo-
deser talentudviklingen. Det kan ofte 
være svært at skulle vælge fra og til, 
men på dette alderstrin skal fokus 
være rigtigt.

”Hvis målet er, at jeg skal præstere 
bedst muligt i weekenden, så er det 
hensigtsmæssigt at jeg går i seng og 
sover, i stedet for at spille computer 
hele natten”.
 
Perspektivering
Både for eliteudøvere og unge talen-
ter kan det være en stor udfordring 
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Team Danmarks sportspsykologiske model
Team Danmark har udarbejdet en sportspsykologisk model for at skabe et overblik. Modellen danner grundlaget for ta-
lentarbejdet i DBTU og beskriver indholdet i sportspsykologiske arbejde, dvs. hvilke niveauer, lag, temaer mv. som der 
skal arbejdes med for at kunne levere toppræstationer.

Figur 15; Team Danmarks ”Sportspsykologiske model”. Modellens centrum er en trekant, der repræsenterer spilleren.
Trekanten indeholder 3 niveauer;
- Personlighed og identitet (Præpuberteten)
- Livet som eliteidrætsudøver (Pubertet)
- Mentale færdigheder (Postpuberteten)

Rundt om spilleren er der så konteksten; både situationen her og nu, miljøet udenfor sporten selve træningsmiljøet.

Alle faktorer skal spille sammen og fungerer for at en spiller kan præstere optimalt.

Det er derfor vigtigt, at træneren er spilleren behjælpelig med planlægningsværktøjer og er med til at stimulerer, at spil-
leren tilegner sig en elitespillers attitude/livsstil.
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at få livet som eliteudøver til at 
hænge sammen med skole/arbejde, 
socialt liv og familieliv. Når en spiller 
oplever problemer med at koncen-
trere sig, kan det være udtryk for en 
manglende mental færdighed (evnen 
til at koncentrere sig) eller udtryk 
for dårlige life skills (at vedkom-
mende har for meget om ørerne og 
ikke formår at være til stede i nuet). 
Nogle trænere er modvillige overfor 
at blande sig i udøvernes liv uden-
for sporten. Og det er da også en ba-
lance. Men ind imellem kan det være 
nødvendigt at være i dialog med ud-
øverne om hvordan deres hverdag 
ser ud, og hjælpe dem med at finde 
den ro, der skal til for at kunne foku-
sere på sin sport. 

Koncentration	 og	 konkurrencestra-
tegier
Udgangspunktet for spilleren er, at 
det altid handler om at gøre sit bed-
ste, både til træning og kamp. Når 
træningen eller kampen er slut skal 
spilleren kunne spejle sig selv, - kigge 
sig selv i øjnene og konstatere: ” Jeg 
har gjort, hvad jeg kunne. Jeg har 
ydet mit optimale”. 
Ligesom med de øvrige træningsfor-
mer er det vigtigt at påpege, at de 
ting spillerne gør til træning, gør de 
også til kamp. Det gælder både tak-

tisk, teknisk, adfærdsmæssigt mv.
ALLE rutiner i kampsituationen skal 
således indøves til træning. Spillerne 
skal automatisere adfærden, teknik-
ken, taktikken etc. i træningen.
 
Rutinerne kan være med til at give 
spillerne en sikkerhed/tryghed, dog 
uden at de skal være totalt styrede af 
dem, for tænk nu, hvis uheldet er ude 
og ritualet kikser, så falder det hele jo 
fra hinanden? Eksempelvis, hvis spil-
leren kommer til at tage den højre 
sok på først, når denne altid tidli-
gere har taget den venstre på først? 
Spillerne må ikke være underlagt så 
meget af ritualerne, at de ødelægger 
spillerens præstationsevne, såfremt 
de kikser.

Visualisering
At visualisere betyder at se billeder 
for sit indre blik. Hvis spilleren har 
set sig selv udføre en handling for sit 
indre, vil spilleren lettere kunne ud-
føre denne i virkeligheden.

Visualisering kan både benyttes i 
trænings øjemed og i konkurrence-
situationen. Hvis spilleren eksempel-
vis har brug for at have kontrol over 
nerverne i en presset situation, er det 
en fordel at have gennemlevet situa-

tionen mange gange for sit indre, på 
en måde, hvor spilleren føler sig ro-
lig, velbalanceret og ikke mindst har 
det store overblik til at have fokus 
på, hvad der skal ske nu.
 
Eksempel:
Hvem har ikke set en bordtennisspil-
ler som – lige inden serven – lader 
øjnene følge den usynlige bolds bane 
op i luften mens han er i gang med 
at ”afspille” serven i hovedet eller 
højdespringerne, som inden de skal 
foretage det rigtige hop, afspille hop-
pet for deres indre. Det er ligefrem 
muligt at se deres hovedbevægelser 
på fjernsynet, eller styrtløberen der 
memorerer banen inden han kaster 
sig ned af fjeldet?
 
Rent træningsmæssigt så kan vi-
sualisering benyttes i forbindelse 
med indlæring. Når et nyt slag skal 
indlæres, så kan visualisering have 
en fremmende effekt ved, at spille-
ren efter at have trænet et slag til 
træning, bruger noget tid til at se 
sig udføre slaget med den korrekte 
teknik for sit indre blik inden denne 
falder i søvn om aftenen. Rent fak-
tisk vil spilleren/træneren opleve at 
spilleren kan slaget den kommende 
træningsgang eller i det mindste har 
lettere ved at lære det. 

Tro kan fandeme gøre meget…..
Stillingen er 10-8. Bare et point mere og så står sommeren på OL i Beijing. Ude bag banden 
står landstræner og sportschefen Peter Sartz og hepper sammen med en sportshal fyldt 
med franskmænd. Alle holder med Mie Skov. Peter Sartz kan knap nok tro sine egne øjne. 
Vinder Mie Skov en af de næste tre bolde, vil Danmark for første gang nogensinde sende 
en kvindelig bordtennisspiller til OL. Det vil være en sensation ingen havde turdet håbe 
på. Måske bortset fra Mie Skov. Modstanderen – spanieren med det spanskklingende navn 
Zhu Fang – skal serve og kaster bolden op i luften. Højt nok til at Mie Skov når at tænke 
på, hvad der foregår, inden den lille hvide bold rammer bordet. ”Jeg kommer til OL, hvis 
jeg vinder den bold”, tænker Mie Skov for sig selv. Hun taber bolden og misser også de 
næste to matchbolde. Et sølle point fra en billet til Beijing.

(Puls 13, April 2009 – forfatter Christian Blomgreen)
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Eksempel
På et tidspunkt blev 20 basketball-
spillere udtaget til et projekt, hvor 
en unavngiven træner ville afprøve 
effekten af visualisering. Øvelsen 
gik ud på at skyde straffekast i ba-
sketball. 10 af spillerne bestilte ikke 
andet end at træne straffekast ved 
at skyde og skyde efter kurven. De 

10 andre spillere trænede slet ikke 
rent praktisk, men visualiserede ka-
stet i stedet for. Efter 14 dage, blev 
alle spillerne så testet og der viste 
det sig rent faktisk, at de spillere, 
der havde visualiseret straffekastet 
havde den højeste scoringsprocent. 
(Selvkontroll gennom mentalträning; 
Lars-Eric Uneståhl)

Så visualisering kan have stor ef-
fekt, hvad enten den bruges som et 
redskab i den mentale træning eller i 
forbindelse med indlæringen.

Visualisering er allermest effektiv, 
hvis den udføres efter at der er gen-
nemført et afspændingsprogram eller 
alternativt at personen ikke er stres-
set. Når vi er afspændte fysisk, så 
påvirkes sindet på en sådan måde, at 
der åbnes op for nogle lag i under-
bevidstheden, hvor vores tanker har 
størst muligt effekt. 
 
Det skal tilføjes at visualisering og 
mental træning ikke er nogen mira-
kelkur i sig selv. Som alt andet kræ-
ver det træning og tålmodighed før 
resultaterne kommer, så giv ikke op, 
fordi spilleren ikke kan mærke nogen 
markant ændring de første gange. 
Muskel afspændingsprogrammer kan 
også benyttes og har en positiv virk-
ning på flere områder.
Den væsentligste effekt er den, at 
hele organismen bliver afspændt, 
både fysisk og mentalt. Denne pause 
er utrolig værdifuld, dels fordi spil-
leren får mulighed for at få ny energi 
og dels fordi spilleren på det mentale 
plan oplever en ro, der giver en posi-
tiv fornemmelse af harmoni og over-
blik. - Et mentalt overskud. 

En anden positiv effekt af denne 
form for mental træning er at spille-
ren lærer sin krop bedre at kende. En 
udpræget grad af kropsbevidsthed er 
vigtig for alle idrætsudøvere, herun-
der også bordtennisspillere, fordi den 
medfører, at det er langt lettere at 
indlære ting og generelt udvikle sig 
som bordtennisspiller.

VISE ORD:
Sig ”det bli´r svært” – og du får ret. 

Sig ”selvfølgelig kan jeg det, jeg har bare ikke lært det 
endnu”- og du får ret. Hvad vil du helst have ret i?

Ma Long.
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10.0 PROCES-, 
PRÆSTATIONS- el. 

RESULTATMÅL?
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10.0 PROCES-, PRÆSTATIONS- el. RESULTATMÅL?

Mange forældre, kærester, trænere, 
pressen etc. og ikke mindst spil-
lere selv, vurderer for ofte spillerens 
præstation ud fra det resultatmæs-
sige perspektiv. Har jeg tabt/vundet 
mange kampe i dag, - og oven i købet 
vundet en pokal til kaminhylden der-
hjemme? I så fald regnes præstatio-
nen mange gange som en succes. Men 
det behøver ikke at være tilfældet.

Resultatmålene går nemlig hånd i 
hånd med andre mål – der er lige 
så vigtige og måske vigtigere nogle 
gange.

Vi taler om tre forskellige typer af 
mål som det er vigtigt, at spillere læ-
rer at skelne mellem: 
•	 Præstationsmål, procesmål og re-

sultatmål. 

Præstationsmål udtrykkes ofte ved 
et fokus på egen indsats og udvikling. 
Et præstationsmål er ”indenfor spil-
lerens kontrol” og kan f.eks. være, at 
yde sit bedste, være til stede i ”nuet” 
mm. Her konkurreres mod sig selv!
  
Et eksempel på dette kunne være, 
at spilleren skal fokuserer på den-
nes præstation i forhold til de ting, 
der bliver arbejdet med til træning 
og spillerens tekniske niveau. Hvis 

der arbejdes med indlæring af f.eks. 
åbningsloop, skal der fokuseres på, 
hvordan dette bliver brugt i kamp-
situationen. Er slaget lykkedes eller 
mislykkedes? Fungerer det efter hen-
sigten, både som et enkeltstående 
slag eller i spillets helhed? 

Procesmål handler om, hvordan ek-
sempelvis en teknisk detalje kan træ-
nes. Eller hvordan der i et trænings-
pas kan arbejdes procesorienteret 
med at holde fokus på f.eks. et eller 
flere tekniske momenter. 
 
Træneren skal være forbillede og 
garant for denne tankegang. Når der 
eksempelvis coaches til stævner eller 
kamp, kan det være smart at fokus 
ligger på den spillemæssige præsta-
tion, altså procesmålene. I evaluerin-
gen af spillerens præstation skal træ-
neren stille spørgsmål som; Hvordan 
synes du det gik? Hvordan spillede 
du? Hvordan vandt du dine points? 
Hvordan vil du vurdere din præsta-
tion? Etc.
 
Rent humørmæssigt vil det desuden 
give spilleren et andet råderum, så-
fremt der primært arbejdes med 
det udviklingsmæssige frem for det 
resultatmæssige, idet spilleren ikke 
hele tiden oplever det mentale pres 

for at skabe resultater og opnå sta-
tus gennem disse. Ligesom der hel-
ler ikke vil være så mange humør-
mæssige ”ups” og specielt ”downs”. 
En periode med mange nederlag vil 
medføre at humøret er nede, - med 
sandsynligvis manglende motivation 
til følge. 
 
Den tredje type mål, er resultatmål. 
Resultatmål udtrykkes ofte ved et 
fokus på placering eller sejr. Et resul-
tatmål er udenfor ”spillerens kontrol”, 
da vi ikke kan kontrollere modstan-
derens niveau eller præstationsevne. 
Her konkurreres mod andre. 
 
Tidligere var det sådan, at yngre spil-
lere kunne vinde meget på at prikke. 
Det var de fantastisk gode til, men 
kunne så ikke meget andet (resultat-
mål). Det gik rigtig godt i starten, me-
dens de endnu var 11-13 år, hvorefter 
de begyndte at få problemer, fordi 
deres modstandere blev langt mere 
komplette spillere og derfor kunne 
loope fordi dem. Så hvor de tidligere 
havde vundet med et stærkt begræn-
set antal slag, oplevede de nu det 
ene nederlag efter det andet. Mange 
stoppede med at spille, dels på grund 
af nederlagene, men en afgørende 
årsag var også, at spillerne rent spil-
leudviklingsmæssigt var bagud i for-

Med andre ord: 
Det handler om, at skabe en balance mellem udvikling på 
langt sigt og resultater på kort sigt, men endnu mere om at 
skabe det bedst mulige fundament for spilleren til at sikre 
en optimal udvikling uden begrænsninger på den lange 
bane.
Det er meget vigtigt, at spillerne trives. Trivsel har meget 
stor betydning for de sportslige præstationer.
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hold til mange af deres jævnaldrende 
kammerater. Spillere som de tidligere 
ikke havde problemer med at vinde 
over, tabte de lige pludselig til. Og 
ikke bare tabte. Rent spillemæs-
sigt var de langt underlegne og på 
et langt lavere niveau rent teknisk. 
Spørgsmålet var om de nogensinde 
var i stand til at indhente det tabte? 
Udfordringen var i alle tilfælde langt 
større end hvis de havde startet de-
res spillemæssige udvikling på en 
anden måde.

At sætte mål, således at både spil-
ler og træner har et eller flere måle-
punkter at gå efter, er en stor hjælp 
for de fleste og det er en absolut 
nødvendighed for de spillere der har 
det overordnede mål at blive f.eks. 
landsholdsspiller, Europamester eller 
Verdensmester. 
I løbet af senpuberteten (13-16 år) 
skal spilleren være god til at arbej-
de med at sætte mål for træning og 
kamp – i nævnte rækkefølge – der 
først og fremmest er proces- og præ-
stationsorienterede – og derefter re-
sultatorienterede.

Målsætningen skal være SMARTE og 
have 3 ben, så den ikke vælter. 

sMArT-MODELLEn:
S Specifikke
M Målbare
A  Accepterede    
R Realistiske
T Tidsbestemte
(E) Evaluérbare

Derudover skal målene være proces-, 
præstations- og resultatorienterede.

Før træning: 
•	 Forventninger til dagens træning.
•	 Hvad er vigtigt for mig i dagens 

træning?
•	 Og	hvad	er	vigtigt	for	holdet?
•	 Hvad vil være en god træning
•	 Udpeg 2-3 fokuspunkter.

Under træning: 
•	 Aktiv indre dialog – med afsæt i 

fokuspunkter.

Efter træning:
•	 Hvordan gik dagens træning? 

Blev mine forventninger indfriet? 
Holdets forventninger?

•	 På hvilken måde var det en god 
træning?

•	 Hvad lærte jeg af dagens træ-
ning?

•	 Hvad tager jeg med mig videre?
•	 Hvad vil jeg gerne gøre bedre i 

næste træning?

Målene for spillerne skal som ud-
gangspunkt sættes for den en-
kelte spiller. Der kan sagtens være 
flere spillere, der har præcis det 
samme mål, men målene laves 
med udgangspunkt i den enkelte 
spiller. Her er spilleranalyseske-
maet en stor hjælp, jf. afsnit 18.0.  

Mål	for	en	ny	spiller	kan	f.eks.	være,	
- at spilleren, med udgangen af sæ-

sonen skal beherske forhåndsloop
- at spilleren behersker korte ser-

ver inden turneringen i maj

Mål	for	en	mere	rutineret	spiller	kan	
f.eks.	være,
- at spilleren vinder 5 point med sit 

gode forhåndsloop gennem varie-
ret angrebsspil i den næste kamp.

- at spilleren udnytter sin række af 
forskellige korte server, både for-
hånds- og baghåndsserv til 8 ser-
veresser i førstkommende kamp.

Mål	for	gode	spillere	kan	f.eks.	hand-
le om 
- at arbejde med at få tekniske for-

bedringer i slagene inden sæson-
start. 

- at arbejde med at forbedre ben-
arbejdet  

PrOCEsMÅL PræsTATiOnsMÅL rEsULTATMÅL

Handler om hvordan f.eks. en teknisk 
detalje kan trænes.
Fokus på detaljer.

”Inden for spillerens kontrol”
At yde sit bedste
Konkurrence med sig selv.

”Uden for spillerens kontrol”.
Fokus på placering eller sejr.
Konkurrence med andre. 

Figur 16; Forskellen ml. typer af mål.

”Det kan være, man har vundet, men ikke spillet på den 
rigtige måde. Processen er vigtigere end resultatet. Husker 

man det, kommer man videre i sin udvikling”
(Puls 12, December 2008” Artikel om Peter Sartz skrevet af Henrik Norskilde)
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10.1 MÅL FOR TRÆNEREN
Mål er ikke kun noget man sætter for 
spillere. Træneren bør også sætte sig 
mål. At sætte mål for en sæson, samt 
hvordan man når frem til disse mål, 
nemlig målsætningerne, er noget som 
enhver træner inden sæsonen skal 
tænke igennem.

En træners mål kan relatere sig, dels 
til sig selv og dels til, hvad han skal 
nå at udrette med spillerne generelt 
eller specifikt. Hvad skal spillerne 
lære og hvordan skal de udvikle sig 
i løbet af en sæson? Trænerens per-
sonlige mål kunne f.eks. være
- at komme på et trænerkursus 
- at dygtiggøre sig på slagenes tek-

niske udførelse, via læsning eller 
video mv.

- at træne i at blive god/bedre til at 
håndtere spillerne, i et trænings-
lokale 

- at møde til tiden hver gang 
- at være velforberedt 20 ud af 20 

gange 
- at sætte sig selv op inden træ-

ningsstart til at være ”på” når 
man går ind i træningslokalet, 
så man er frisk og motiverende, 
og på den måde skaber spille- og 
træningsglæde i træningslokalet

- at blive en bedre coach, når man 
er til kamp med spillerne

Mål for træneren kan være mange 
andre end dem der er nævnt her. 
Det vigtigste er, at trænere før sæ-
sonstart sætter sig mål, og er bevidst 
omkring dem. I løbet af sæsonen kan 
man godt revidere sine mål, dog helst 
kun i opadgående retning.

Igen er det vigtige, at målene skal 
være SMARTE. 

10.2 AT GØRE SIT BEDSTE
En spillers præstation skal evalueres 
ud fra hans eget udgangspunkt. En 
sammenligning kan drages med en 
svømmer eller atletikudøver, som 
kan vurdere sin præstation ud fra re-
sultaterne i forhold til den personlige 
rekord, - og ikke om man er blevet 
nummer 1, 3 eller 5. Hvis personen 
har slået personlig rekord, har det 
højest sandsynligt været en succes, 
selvom man måske ikke står øverst 
på præmieskamlen. 
 
Faktum er, at en bordtennisspiller 
kan have spillet sit livs kamp, men 
alligevel have tabt. Møder spilleren 
eksempelvis en modstander, der rent 
styrkemæssigt er langt bedre end 
spilleren selv, vil det ikke være hen-
sigtsmæssigt at vurdere spilleren ud 
fra resultatet, - men om spilleren har 
ydet en optimal præstation og gjort 
sit bedste.

En begynder, der møder en langt 
mere erfaren modstander, vil det hel-
ler ikke være fair at vurdere ud fra 
resultatet, men mere hvordan denne 
rent spillemæssigt har klaret kam-
pen.
 
Rent billedmæssigt skal spilleren 
kunne kigge sig selv i øjnene og sige: 
”at jeg har ydet mit bedste i dag!”. 

OBS: 
Det er meget essentielt at træneren 
og spiller har denne interne accept/
forståelse og som fælles mål. I mod-
sat vil det give gnidninger og konflik-
ter til følge.

Budskabet er, at der inden sæsonstart eller kort tid efter 
skal bruges tid på at få tænkt SMARTE mål. 
Få det skrevet ned og få organiseret træningen, så det 
relatere sig til målene.
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”Jeg	har	tidligere	haft	den	svaghed,	at	jeg	ville	vinde	for	
meget.	Når	jeg	stod	i	de	afgørende	kampe,	blev	det	for	

meget.	Jeg	begyndte	at	fokusere	på	at	vinde	frem	for	på	
selve	spillet,	og	det	er	svært	at	tænke	positivt	og	holde	

taktikken,	når	fokus	ligger	et	andet	sted”

Mie Skov - ”Puls 13, April 2009” 
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11.0 TRÆNERROLLEN
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11.0  TRÆNERROLLEN

Al trænervirksomhed uanset idræts-
gren og niveau bygger på en stor inte-
resse for og kendskab til andre men-
nesker.

Bordtennistrænere vil ofte komme til 
at håndtere en gruppe af vidt forskel-
lige personer med meget forskellige 
forudsætninger og behov, både spil-
lemæssigt, men også menneskeligt. 
Et udfordrende, men også spændende 
arbejde, som stiller krav til evnen om 
at engagere sig i andre mennesker.

Både den tætte og fortrolige kontakt 
med den enkelte elitesatsende spiller 
og begynderens glæde over frem-
skridt giver spændende og positive 
oplevelser for træneren.
 
For at blive en dygtig træner skal du 
kunne tilegne dig en del viden om tek-
nik, taktik, fysisk og mental træning. 
Dette vil du lære, efterhånden som du 
læser forskellig litteratur, taler med 
andre, får praktisk erfaring og gen-
nemgår forskellige trænerkurser.

Det er ikke nok at have en stor viden. 
Du skal også have de rette person-
lige egenskaber og være i stand til at 
skabe et positivt miljø omkring dig. 
Spillerne skal kunne lide at komme 
til træning. Det er vigtigt at lære spil-
lerne og deres formål med at spille 
bordtennis at kende.
 

- Spiller spilleren udelukkende for 
sjov, eller med et ønske om at blive 
dansk mester eller lign.?

- Hvordan er spillernes motivation?
 
Ovenstående vil have betydning for 
din træningsplanlægning. 

Ingen mennesker er ens. Alle men-
nesker er forskellige. Derfor skal du 
være opmærksom på, at hvis du skal 
behandle 2 mennesker ens, skal du 
behandle dem forskelligt. Eksempelvis 
kan en spiller have meget tempera-
ment og en anden næsten intet.
 - Nogle mennesker viser hele deres 

følelsesregister, medens andre har 
en større facade.

- Nogle mennesker underpræsterer, 
når nervepresset bliver for stort, 
medens andre synes det er fanta-
stisk og yder deres bedste.

For bare at nævne nogle eksempler.
I de kommende afsnit vil vi se nær-
mere på forskellige facetter af træ-
nergerningen samt hvilke mekanis-
mer, der får spillerne til at yde deres 
bedste.

11.1 COACHING I 
KAMPSITUATIONER
Ordet coaching i dette materiale de-
fineres som den rolle, du som træner 
påtager dig, når dine spillere deltager 
i stævner eller holdmatcher.
 

Dét	spilleren	gør	til	træning,	gør	han	
også	til	kamp
Derfor foregår en meget stor del af 
coachens arbejde forud for selve tur-
neringsaktiviteterne. Timers træning 
danner grundlag for spillerens præ-
station i kampsituationen.
 
En meget vigtig del af trænerens/coa-
chens opgave er at udvikle intellektet. 
Spilleren skal være i stand til at tænke 
selvstændigt. Hvordan gøres dette? 
Det er centralt, at træneren hele ti-
den er i dialog med spilleren. Stiller 
spørgsmål: ”Hvorfor skal du loope til 
midten af bordet? Du møder en mod-
stander, der konstant server langt. 
Hvad er bedst for dig at gøre på disse?

De mange spørgsmål skal stilles lø-
bende. Konfronter spilleren på dennes 
viden. ”Du skal møde en venstrehån-
det. Hvor er de som regel svagere? 
Hvad skal du gøre for at udnytte den-
ne viden?
 
Coachens	hovedopgaver
En stor del af trænerens funktion be-
står i at vejlede eller coache spillerne 
i kampsituationen. Netop kampsitua-
tionen er karakteriseret ved at det er 
dér, hvor spillerens forberedelser skal 
gå op i en større enhed og han skal 
præstere optimalt. 

Trænerens	bibel
”Fornuftig træning er en proces, der stimulerer flest muligt af 
de vigtigste egenskaber hos udøveren. Målet er at påvirke hele 
personligheden og bidrage til at vedligeholde eller forbedre den 
idrætslige præstationsevne på en måde, der giver evig glæde”.
(Kilde: Idrættens Træningslære (Asbjørn Gjerset, m.fl. 1995)
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Det er vigtigt, at træneren forstår at 
guide spilleren til at fokusere på det 
centrale. Her er et eksempel på, hvor-
dan træneren kan håndtere situatio-
nen med udgangspunkt i ATK manua-
lens teorier.
 
inden kampen
Inden kampstart er det vigtigt at sikre, 
at spilleren har det optimale spæn-
dingsniveau, samt er fokuseret på, 
hvordan kampen skal gribes an, rent 
taktisk. Husk at alle spillere reagerer 
forskelligt på forhøjet psykisk spæn-
ding.  Derfor er det vigtigt, at du har 
nøje kendskab til spillerne og tilpasser 
din coaching efter dette. 
 
Sætpause
En sætpause varer maksimalt 1 minut 
og i dette tidsrum skal du sikre dig 
følgende:

1) At spilleren finder/får hjælp til at 
finde det rette spændingsleje, så 
spilleren er i stand til at indgå i 
en konstruktiv dialog omkring det 
næste sæt. 

Du rådgiver eller kommer sammen, 
med spilleren, frem til 1 - 2 råd om 
det kommende sæt. Det kan være et 
teknisk råd om returnering af en serv 
eller noget rent taktisk. Det er vigtigt, 
at du/I slutter samtalen af med, hvad 
spilleren skal gøre.
  
En ofte begået fejl er, at træneren 
afslutter med at sige, hvad spilleren 
ikke skal gøre og så sker der det, at 

spilleren gør det han ikke skal gøre. 
Eksempelvis, hvis træneren slutter af 
med at sige, at spilleren ikke skal ser-
ve modstanderen langt i forhånden. 
Selvom træneren siger, at det er det 
eneste han ikke skal gøre, så er det 
det han gør.

En fejl er, at træneren, ofte ganske 
velmenende, har et væld af infor-
mationer og gode råd, så han i løbet 
af sætpausen overfodre spilleren. 
Spilleren kan ikke kapere alle disse 
oplysninger. 

2) Når sætpausen er slut, så er det 
vigtigt, at spilleren er 100 % klar 
til det kommende sæt. Er spille-
ren i det korrekte spændingsleje? 
Fokus ligger hele tiden på den næ-
ste bold. Hele tiden være klar på, 
hvad skal der ske nu.

 
Rent billedligt, så handler det om, at 
vi ikke skal kigge i bakspejlet, men se 
ud af forruden.
  
Efter kampen
Når kampen er slut, så er det vigtigt, 
at træneren lige lader spilleren får 
mulighed for at nå sit normale men-
tale spændingsfelt, samt ikke mindst 
tid til at reflektere over, hvad der gik 
godt og skidt i kampen inden en eva-
luering påbegyndes.

Evalueringen
Som tidligere beskrevet, så er din vig-
tigste funktion at lede spilleren frem 
til en selverkendelse.

Eksempelvis:
Træneren: 
”Hvordan synes du at du spillede i 
dag?”
 
Spilleren: 
”Det kunne du jo se. Jeg tabte 0-3 i 
sæt. Sidste gang tabte jeg kun 1-3, så 
jeg spillede ”ad h til” i dag”. 
 
Træneren: 
”Jeg spurgte ikke om, hvordan det gik. 
Jeg spurgte om, hvordan du spillede 
i dag. Var der nogle slag, server eller 
servereturneringer, der lykkedes eller 
mislykkedes i dag?” 

Spilleren:  
”Reelt så lykkedes mine korte for-
håndserver bedre og for første gang, 
så vandt jeg rigtig mange point, når 
jeg fik mit forhåndsloop over. Det var 
meget sjovt”

Træneren:  
”OK, det lyder rigtig positivt. Så har du 
jo rent faktisk gjort det, vi har trænet 
på det seneste stykke tid. 
Lagde du mærke til, hvor du placerede 
dine loops?”
 
Spilleren:  
”Ja, jeg loopede meget mod modstan-
derens albue, som vi har talt om.” 

Som dette eksempel på en træner/
spillerdialog, så er fokus flyttet fra 
et resultatmæssigt negativt resultat 
over til en positiv, konstruktiv dialog, 
hvor det centrale er spilleudvikling.

Træneren skal kunne finde de primære ting og prioritere anvisningerne 
for spilleren. En spiller vil alt efter erfaring og alder kun kunne kapere 

1 - 3 meget specifikke råd.

”Problemet i Europa er, at der kun er gode trænere til 
seniorspillerne, men der er ikke altid god kvalitet blandt træningen 
af ungdomsspillere. Og har en spiller lært teknikken forkert fra en 

tidlig alder, skal det ændres senere, og det tager tid”
(Puls 12, December 2008” – Peter Sartz, sagt til Henrik Norskilde)
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11.2 DE 10 TRÆNERBUD

TrænErBUD Hvorfor?

1 Den	gode	træner	har	udarbejdet	
et	program	for	træningspasset.

Når du møder op til træning, skal du sørge for at være velforberedt. Sørg for 
at tænke træningen igennem inden og lav et program, som du kan støtte dig 
til under selve træningen.  
Hvis du er godt forberedt, kan dine ting, udviser respekt for spillerne, 
virker engageret, og der er gensidig tillid, vil spillerne betragte dig som en 
autoritet. 

2 Den	gode	træner	møder	altid	
omklædt.

Det er vigtigt, at børnene instrueres efter VIS – FORKLAR – VIS og her er 
det svært at være med, hvis man som træner møder i jakke og slips eller 
balkjole!

3 Den	gode	træner	sætter	altid	
spilleren	i	centrum

Hvert enkelt barn udvikler sig forskelligt og alle børn har krav på et 
træningsprogram der sætter lige nøjagtigt denne i centrum gennem øvelser 
der stimulerer spilleren teknisk, taktisk, psykisk & socialt. Den gode træner 
sætter samtidig ALLE børn i centrum ved at kunne deres navn! De kan 
trænerens.

4 Den	gode	træner	giver	
konstruktiv	kritik

Meget ofte er det nødvendigt at give spilleren positiv eller negativ kritik. 
I disse situationer anvendes Ros-Ris-Ros modellen, hvor du først roser 
spilleren, derefter påpeger de ting, der kan forbedres. Kritikken afsluttes 
altid positivt med en forklaring eller beskrivelse af, hvad spilleren skal gøre, 
eller hvad en eventuel rettelse har af betydning for spilleren. Det er her, det 
konstruktive kommer ind. Slut altid af med en ide til at komme videre. Så vil 
spilleren huske, hvad han skal gøre.

5 Den	gode	træner	er	uddannet. Som træner er det vigtigt, at være up to date med den viden, der findes for 
at kunne forestå den bedste træning. Bordtennis er et komplekst spil med 
mange pædagogiske tilgange og DBTUs uddannelsesmuligheder er mange og 
varierede.

6 Den	gode	træner	er	rollemodel. Børn har behov for rollemodeller at lære af og læne sig op ad. Derfor er det 
vigtigt, at den gode træner fremstår som et godt eksempel – på alle områder.

7 Den	gode	træner	udvikler	
spilintelligens

Gennem åbne spørgsmål, finder spillerne svarene under træningen eller 
kampen. Mange voksne – eller trænere – forsøger i bedste hensigt at vejlede 
børnene i såvel træning som kamp ved tilråb. Skal børnene have mulighed 
for, at udvikle deres spilintelligens er det vigtigt, at såvel trænere som 
forældre undgår at råbe løsninger til børnene i spilsituationer.

8 Den	gode	træner	kender	
”koden”	til	at	åbne	for	børnenes	
indlæring.

10 – 24 – 7 er koden der skal huskes. Første gentagelse finder senest sted 
efter 10 min., anden gentagelse senest efter 24 timer og tredje gentagelse 
senest efter en uge. Det er nøglen til børnenes indlæring.

9 Den	gode	træner	inddrager	
forældrene	omkring	
klubarbejdet.

Mange forældre kører deres børn til træning. Den gode træner gør brug 
af forældrenes kompetencer for at skabe de bedste rammer for spillerne. 
Det kan være en hjælp at lade et par forældre stå for andre ting end det 
træningsmæssige. De er der alligevel.

10 Den	gode	træner	skaber	god	
stemning

Børn føler sig trygge i et godt miljø og da læring bedst sker hos trygge 
mennesker, så er det vigtigt, at træneren er opmærksom på at skabe et godt 
idrætsmiljø.

Figur 17; De 10 trænerbud
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11.3 TRÆNEREN SOM 
ROLLEMODEL
En talemåde siger, ”at en hund bliver 
ligesom sin ejer”. Det er selvfølgelig 
en sandhed med mange modifika-
tioner, men langt hen ad vejen, så 
passer den også i træner/spillerre-
lationen. Hvis du selv er et positivt 
menneske, udviser respekt og tillid, 
er velforberedt, engageret, så er der 
en meget stor sandsynlighed for at 
spillerne også bliver det. 

Som træner betyder du rigtig meget 
for spilleren. Du er et forbillede og 
spilleren ser op til dig. I jeres gensi-
dige relation, vil du med årene opnå 
en fortrolighed, som på mange måder 
kan sidestilles med spillerens forhold 
til forældrene eller venner/veninder. 
Du lærer spillernes stærke/svage si-
der at kende og guider dem igennem 
udfordrende situationer og det kan 
skabe et stærkt bånd.  Derfor vil spil-
leren lytte meget til dine råd.

Det skal også pointeres, at spiller-
nes indbyrdes relationer er meget 
vigtige. Selvom bordtennis er en in-
dividuel sportsgren, så kan ingen nå 
rigtig langt alene, så derfor er fælles-
skabet af meget stor betydning, rent 
socialt, for det er langt det sjoveste 

at have det rart med modstandere, 
klubkammerater, trænere mv. Et op-
timalt træningsmiljø er desuden en 
forudsætning for succes. Man skal 
have en forståelse af, ”at sammen 
bliver vi bedst”. 

Alle, - selv det største talent, skal 
have nogle at træne med og ud-
vikle sig sammen med. Hvis talen-
tet er helt utilnærmeligt, så er der 
ingen der gider at træne med dette. 
INGEN bliver verdensmester alene.  
Derfor er det også vigtigt, at træ-
neren sikrer at der er en forståelse 
hos spilleren for, at denne til tider 
også skal træne med spillere, der er 
mindre gode end spilleren selv. Især 
i mindre klubber eller hvor der er 
langt til nærmeste naboklub, så kan 
det være en nødvendighed. 

25 % af tiden bør spilleren udfordres 
i et miljø med spillere under deres 
eget niveau. 50 % af tiden i et miljø 
med spillere på deres eget niveau og 
25 % af tiden i et miljø med spillere 
over deres eget niveau. 

Denne tommelfingerregel har vist 
sig, at kunne skabe et stimulerende 
og udviklende miljø på færdigheds-
området. 

11.4 PSYKISK SPÆNDING
Psykisk spænding er fællesbeteg-
nelse for aktivitetsniveauet i ner-
vesystemet. Der er en tydelig sam-
menhæng mellem krop og psyke, idet 
forhøjet psykisk spænding medfører 
fysiske reaktioner som eksempelvis 
hovedpine, spændinger i nakke, for-
højet puls, blodtryk samt øget sved-
produktion. En typisk reaktion på en 
”mental overophedning” i bordtennis, 
er den såkaldte ”gummiarm”, hvor 
spilleren mister følelsen med armen. 
Der bliver ikke udsendt de nerveim-
pulser fra hjernen der skal og derfor 
underpræsterer spilleren, - spiller 
langt dårligere end normalt og kikser 
lette bolde. 

Eksempler på det modsatte kan være 
manglende motivation, udbrændt-
hed, efter en lang karriere eller sæ-
son.

Bordtennis er sammen med skydning 
og billard den sportsgren, der kræ-
ver mindst psykisk spænding, for at 
kunne opnå den optimale præstation.

Medfører	ofte	for	lav	psykisk	spæn-
ding:
- Uklar målsætning
- Rutinearbejde
- Hvis det er ligegyldigt om spille-

ren klarer sig godt eller dårligt
- Dårligt fungerende samarbejde
- Svag ledelse
- Fysisk passivitet

Medfører	ofte	for	høj	spænding:
- For mange ”bolde i luften”
- Opgaver der ikke bliver løst og 

som i stedet udsættes
- Vigtige beslutninger
- Urimelige store krav
- Konflikter
- Konkurrence

TIPS OG GODE RÅD:
Som rollemodel skaber træneren et godt 

træningsmiljø, hvor spillerne bakker hinanden op og 
viser respekt for den enkelte.

25% i et miljø med spillere på højere niveau

50% i et miljø med spillere på eget niveau

25% i et miljø med spillere på lavere niveau

N
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Figur 18; 25% af tiden bør spillerne udfordres i et miljø med  spillere under deres 
eget niveau, 50% af tiden i et miljø med spillere på deret eget niveau og 25% af 
tiden i et miljø over deres eget niveau.
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Sådan	øges	spændingen:
- Veldefineret målsætning
- Veldefinerede krav
- Grundig feedback til spilleren
- Konkurrence
- Fysisk aktivitet

Sådan	reduceres	spændingen
- Åndedrætsøvelser
- Afspændingsøvelser
- Mental træning
- Fysisk aktivitet
- Forsøg på problemløsning
- Grundig forberedelse

11.5 GOD FORMIDLING 
FREMMER INDLÆRINGEN
God undervisning er en forudsætning 
for optimal træning. Mange under-
visere oplever, at træningen laves 
mere af pligt end af lyst. At spilleren 
kan virke træt og umotiveret. Ofte 
skyldes det, at træneren ikke er klar 
over, at spillere lærer på forskellige 
måder. Det er derfor vigtigt, at du 
adresserer spilleren med den rette 
tilgang for derved kan du give spille-
ren lyst til lære, så træningen bliver 
både sjovere og mere effektiv. Glade 
spillere lærer nemlig bedst. 

Hvordan en spiller lærer bedst, af-
hænger blandt andet af, om spilleren 
er bedst til at forholde sig til helhe-
der eller detaljer. 

Nogle spillere er helhedsorienterede. 
De lærer bedst når de på forhånd kan 
se et klart formål med det, de skal 
lære. Og hvis de selv har stor indfly-
delse på, hvordan de arbejder med 
tingene. Det skal være sjovt. 

Andre spillere er detaljeorienterede. 
De lærer bedst når der er en klar 
struktur. Og når de får lov til at ar-
bejde med en ting af gangen. De 
arbejder bedst ud fra klare tydelige 
anvisninger og sætter ikke spørgs-
målstegn ved, hvorfor de skal lære 
teknikken mv. 

Nogle spillere lærer bedst ved at læse 
om tingene (se tingene udført). Andre 
kan bedst lære noget nyt og svært, 
når de får tingene fortalt (høre tinge-
ne). En tredje gruppe lærer bedst ved 
at arbejde med tingene (røre). Mens 
en helt fjerde gruppe bedst forstår 
tingene ved rent faktisk at gøre det i 
praksis (gøre). 

Disse forskellige måder at lære på 
kaldes for læringsstile. Dem kan du 
bruge, når du vil give din spiller mu-
lighed for at arbejde med nye tekni-
ske detaljer på den bedste måde.

Læringsstile hjælper os bl.a. til, 
•	 at fokusere på den enkeltes styr-

ker
•	 at opbygge selvtillid og en positiv 

holdning til det at lære 
•	 at den enkelte får en optimal 

personlig udnyttelse af ”mentale 
værktøjer” 

•	 at anerkende og forstå individu-
elle forskelligheder

•	 at skabe optimale betingelser for 
alle 

•	 at respektere den enkeltes unikke 
egenskaber

Overordnet kan man altså inddele 
spillere efter, om de er bedst til at be-
skæftige sig med detaljer eller helhe-
der. Når du har identificeret, hvilken 
en af grupperne din spiller tilhører, 
skal du finde ud af, om spilleren læ-
rer bedst ved at se, høre, røre eller 
gøre. 

Det er derfor vigtigt, at du både 
VISER, FORKLARER og lader spilleren 
selv PRØVE nye ting. 

Det er altså ikke nok bare, at forklare 
hvordan det næste slag ser ud. 

Forklar gerne i billeder – men husk 
på, at det ikke er ALLE dine spillere 
der er visuelle i deres læringsstil. 
Forhåndssmashet har eksempelvis 

nogenlunde samme bevægelse som 
en lussing og baghåndsloopet udfø-
res næsten på samme måde, som når 
man kaster en frisbee. 

Perception
Perceptionen er spillerens evne til at 
modtage og bearbejde informatio-
nerne om sig selv og sin omverden.

Disse indtryk modtages via
Synet ->  det visuelle indtryk
Hørelsen ->  det auditive indtryk
Følesansen ->  det kinetiske indtryk

Men spillerne bearbejder indtryk-
kene forskelligt, idet motivationen, 
tidligere erfaringer og specielt den 
udvælgende faktor påvirker det to-
tale indtryk.
Specielt om den udvælgende faktor 
kan siges, at den betegner det for-
hold, at spilleren har valgt et indtryk 
frem for andre. Nogle spillere foku-
serer meget på deres modspiller og 
hvad de gør - andre fokuserer på bol-
den - de har altså valgt to forskellige 
faktorer som værende det, de kon-
centrerer sig om.

Der er også forskel på den måde, spil-
leren anvender sine sanser på. Nogle 
kan bedst opfatte en øvelse ved at se 
andre udføre den, andre skal prøve 
det selv for at lære den. Nogle skal 
have det forklaret omhyggeligt inden 
de kan udføre øvelsen. 

Ordsprog er en sandhed med modi-
fikationer, men det gamle kinesiske 
ordsprog der siger:

”Det jeg hører, glemmer jeg!”
”Det jeg ser, husker jeg!”
”Det jeg gør, forstår jeg”

passer godt på en kinæstetisk og vi-
suel person….. 
Men ikke på en auditiv person!

TiPs Og gODE rÅD:
Som træner kan du ikke lære nogen noget, men du kan 
understøtte læringen.
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10-24-7 er koden der åbner for læringskanalerne.
Første gentagelse af den nye øvelse, skal ske efter 10 min.

Anden gentagelse af den nye øvelse, skal ske 
senest efter 24 timer.

Tredje gentagelse af den nye øvelse, skal ske 
senest efter en uge.
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7 hurtige til Finn Tugwell

Hvor	gammel	var	du,	da	du	startede	til	bordtennis	og	hvor? 
Jeg var 6 år gammel og jeg startede med at spille på et fritidshjem hvor min far arbejdede samt i vores kælder i huset. 

Hvorfor	var	det	bordtennis	der	blev	din	sport? 
Fordi min far også spillede og jeg kunne lære af ham. Vi havde på en måde samme hobby. 

Hvad	er	drivkraften	for	dig	i	dag	(nævn	gerne	flere	ting!)
1) Hele tiden at blive bedre og udvikle mit spil. 
2) Penge
3) Medaljer / titler

Nævn	5	ting	som	du	værdsætter	hos	en	dygtig	træner. 
Han skal være teknisk god, taktisk god, villig til at arbejde hårdt / stå meget i hallen. Så skal han være god til at forklare 
og kommunikere tingene så man finder løsningerne sammen. Til sidst skal han være ambitiøs og målbevidst.

Hvad	er	et	talent	for	dig?	Hvilke	egenskaber	skal	han	have? 
En der kan nogle ting andre ikke mestrer. Han skal være villig til at træne når de andre holder og går hjem. Han skal 
have nogle mål han går efter. 

Fortæl	om	den	sejr	der	betyder	mest	for	dig?	Hvad	gjorde	forskellen	og	hvorfor	betyder	netop	denne	kamp/sejr	mest	
for dig. 
Vores OL bronze i 2004 betyder mest for mig fordi den er noget helt specielt da det kun er hvert fjerde år og det er me-
get få spillere der har sådan en i samlingen. 

Hvordan	ser	bordtennis	ud	om	10	år?	Hvilke	egenskaber	er	vigtigst? 
Spillet bliver hele tiden hurtigere og hurtigere. Man skal træne meget mere og være mere fysisk stærk, så man kan slå 
hårdere og bevæge sig bedre. 
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12.0 PIGER VS. 
DRENGE
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12.0 PIGER vs. DRENGE

Hvordan	skal	piger	trænes?
Bordtennissporten er en mandsdo-
mineret sport. Både blandt aktive, 
ledere og trænere er der mange flere 
mænd og drenge, end der er kvinder 
og piger. Der er væsentlige forskelle 
mellem kønnene, som det er værd at 
erkende og forholde sig til som træ-
ner. 

Skal piger og kvinder fastholdes i 
bordtennissporten skal talentud-
viklingsmiljøet tage hensyn til
 piger og kvinders særlige behov.

Piger er sværere at få til at deltage i 
konkurrencer end drenge. Skal piger-
ne lokkes ud til stævner og turnerin-
ger skal der gøres en ekstra indsats, 
og der skal tages udgangspunkt i, og 
udvises forståelse for, at der er for-
skel på piger og drenge. Rammerne 
i klubben spiller i den forbindelse en 
vigtig rolle. 

En forklaring på pigers tilbagehol-
denhed i forhold til konkurrence har 
sine rødder i de forskellige socialise-
ringsprocesser som piger og drenge 
gennemgår. Piger socialiseres til et 
lighedsideal. Et ideal der handler om 
ikke at skille sig ud fra flokken og 
hvor man derfor ikke taler højt om 
præstationer eller prøver at udmær-
ke i konkurrence. Lighedsidealet kan 
også komme til udtryk ved en angst 
for at falde igennem eller udstille sig 
i konkurrencer mod nogle, der er me-
get bedre. 

Pigers/kvinders identitet er koblet 
til sociale relationer, krop og udse-
ende, mens drenges/mænds identitet 
er koblet til hierarki, konkurrence 
og præstation. Sat lidt skarpt op, så 
socialiseres drenge til åbenlyst at 
konkurrere og præstere, mens piger 
socialiseres til at kunne fungere i et 
fællesskab, hvor opretholdelsen af 
relationerne mellem pigerne imellem 

er en værdi. Dette har stor betydning 
for tilgangen til idræt. Selvom disse 
identitetsmønstre er under opbryd-
ning i vores moderne samfund, så 
kan de i høj grad iagttages i det dan-
ske bordtennismiljø. 

Drengefællesskabet kan visualiseres 
som en pyramide, hvor drengene ind-
placeres efter præstationer, og hvor 
fysisk formåen indgyder respekt og 
anerkendelse. Pigefællesskabet kan 
visualiseres som en cirkel (sødecir-
kel). Fællesskabet styres af en lig-
hedsnorm. Ingen må skille sig for me-
get ud. Hvis piger adskiller sig, f.eks. 
ved at gå i smartere tøj, være dygti-
gere i skolen eller til sport, og især 
hvis hun bruger sine præstationer til 
at føre sig frem, risikerer hun at blive 
udelukket fra fællesskabet. Piger læ-
rer derfor hurtigt, at manipulation og 
magtkampe skal foregå i det skjulte.

Sport handler om konkurrence og 
præstationer, og piger/kvinder der 
dyrker sport er dermed på kon-
fliktkurs i forhold til deres ”sødecir-
kel”. Piger der vil gøre karriere inden-
for bordtennissporten skal gøre op 
med de barrierer mod konkurrencer 
og præstationslyst, som traditionelt 
og historisk set har hæmmet kvinder. 
En af barriererne er at kunne klare 
den misundelse sportskvinder kan 
forvente at møde fra andre kvinder. 
Misundelse er et produkt af at piger 
ofte skal kæmpe mere end drenge 
for at få selvtillid og tro på sig selv 
i forbindelse med fysiske udfoldelser. 
Piger der åbenlyst viser selvtillid, tro 
på sig selv og lyst til konkurrence kan 
risikere at møde misundelse fra piger 
med mindre selvværd. Denne misun-
delse kan være årsag til at piger op-
giver sportskonkurrencer og dropper 
venskaber.

Selvom piger og kvinder ikke i sam-
me grad som drenge og mænd socia-
liseres til konkurrence, så er dette 
ikke ensbetydende med, at kvinder 

ikke vil konkurrere. Det vil de gerne, 
men den kontekst det foregår i er 
meget vigtig. Stemningen og tryghed 
er et godt udgangspunkt. Fra andre 
sportsgrene, f.eks. løb ved man, at 
mange kvinder oplever, at mænd 
”fylder” meget i et løb, det bliver 
vildere og mere stresset, og kvinder-
ne kommer let til at føle sig svage. 
Derfor kan rene kvindeløb have en 
stor appel for kvinder, og mange af 
disse løb har også stor deltagelse. 
Kvinder vil hellere konkurrence med 
frem for konkurrence mod,	i en sam-
menhæng, hvor konkurrenceelemen-
tet bevares, men udfoldes i en mere 
social kontekst. I relation til en eli-
tekarriere er dette selvfølgelig ikke 
forenelig i længden, da elitesport 
pr. definition handler om at konkur-
rere mod andre. For at rekruttere 
flere piger og kvinder til sporten kan 
det dog godt være værd at tænke i, 
hvordan pigers konkurrence præfe-
rencer og behov kan imødekommes. 
 
Kvinderne kan lide at træne, og for 
nogles vedkommende er konkurren-
ce en måde at skabe motivation for 
træningen. Det at have et mål giver 
motivation for den daglige træning. 
De unge kvinder træner for konkur-
rencerne – men kun så længe der er 
udsigt til udtagelse til stævner – ger-
ne i udlandet.

Udover at kvinder kan lide konkur-
rencen med de øvrige, så handler 
motivation til konkurrencedeltagelse 
også om at piger og kvinder trives 
med udfordringen i den fysiske ud-
foldelse og motiveres af udfordringer 
og udvikling.

Kvinderne bruger konkurrencer til at 
teste om træningen er effektiv og på 
hvilket niveau de befinder sig. For 
fleres vedkommende er muligheden 
for at blive udtaget til stævner i ud-
landet noget af det der virkelig mo-
tiverer til at stille op. Det at komme 
i gang med stævnedeltagelse har for 



71Dansk BordTennis Union

de fleste været en naturlig udvikling 
pga. de rammer de har været under 
med fast træning, træner og træ-
ningskammerater. Kvinderne læg-
ger stor vægt på at have en træner. 
Nogle vil gerne have træneren med 
i træningslokalet hver dag, mens an-
dre synes det er godt nok, at træne-
ren kan yde sparring til turneringer. 
De synes, det er motiverende med 
opbakning fra træner og forbund, da 
det er udtryk for at ”nogen tror på 
en”. 

Kvinderne er glade for det fælles-
skab, der er i træningsgruppen, og 
det sociale efter træning/i omklæd-
ningsrummet. Menneskerne og stem-
ningen i klubben opfattes som vigtige 
faktorer med hensyn til træningsmo-
tivation. 
 
Hvad	kan	træneren	gøre	i	forhold	til	
piger?	
Som træner kan du imødekomme 
pigers særlige behov på forskellige 
måder. Helt grundlæggende er det 
vigtigt at fokusere på sociale ele-
menter og udvikling af personlige 
mål. Stemning og tryghed er vigtigt 
til fastholdelse af piger i bordtennis-
sporten, hvilket blandt andet skabes 
gennem en tæt dialog hvor de mær-
ker, at du reelt interesserer dig for 
dem. 

Pigers motivation til at deltage i 
stævner hænger i højere grad, end 
drenges, sammen med det uformelle 
sociale liv og muligheden for at etab-
lere kontakter på tværs af klubberne. 
Stævner med overnatning og sociale 
arrangementer vil derfor have mere 
appel for piger end stævner, hvor der 
”bare er fokus på selve spillet”.

Et vigtigt element i klubben eller 
dagligdagen er struktur omkring træ-
ningen. Især for pigernes vedkom-
mende er det vigtigt med faste træ-
ningstider, programmer og træner til 
rådighed. 

Endelig kan du komme langt som 
træner ved at snakke med pigerne. 
Blandt andet om, hvordan de har det 
med konkurrence, og lave aftaler om, 
hvordan de skal håndtere deres fø-
lelser. I din snak med pigerne er det 
vigtigt, at du anerkender, at de kan 
opleve det svært at konkurrere mod 
veninder. Det at få sat ord på er en 
måde at imødekomme paradokset på. 
Som mandlig træner kan det måske 
være svært helt at forstå pigernes 
psykologi og behovet for ikke at skil-
le sig ud fra veninderne. 

Mellem pigerne på træningsholdet 
kan der opstå konflikter – fnidder 
vil nogle måske kalde det. Her er 
det vigtigt, at du som træner hurtigt 
griber ind, og får stoppet optakt til 
uvenskab i opløbet. Tag en snak med 
hele gruppen, og find ud af, hvad der 
er på spil mellem pigerne.

Du kan også være opmærksom på, at 
den pige i gruppen der spiller bedst, 
eller den der er mest eftertragtet af 
drengene, måske også er den, der er 
mest udsat for udelukkelse af resten 
af gruppen. Netop fordi hun skiller  
sig ud. 

”Pæne” piger er pligtopfyldende – si-
ger et gammelt ordsprog, men det er 
også en sandhed der i et eller andet 
omfang stadig er gældende, og som i 
forhold til eliteidræt betyder meget. 
Piger har nemlig mere end drenge 
brug for at helgardere sig i forhold til 
sportslig karriere og uddannelse. Det 
betyder, at de er mere afhængige af 
sammenhæng mellem arenaerne end 
drenge er. Hvis ikke omgivelserne 
er i orden, kan de ikke præstere til 
træning eller konkurrencer. Drenge 
kan bedre adskille tingene, sådan at 
problemer i skolen eller med familien 
ikke tages med i træningslokalet. 

Som træner for piger og kvinder er 
det derfor vigtigt også at have fokus 
på hvordan det går med uddannel-

sen, familien, vennerne mv. Hvis en 
pige kommer til træning og ikke er i 
balance, skal der være tid til at hun 
får styr på problemet, ellers kom-
mer træningen ikke til at fungere 
optimalt. Træneren kan hjælpe ved 
at være opmærksom og parat til at 
ændre på dagens træningsprogram.

En Team Danmark undersøgelse1 af 
årsager til elitepigers frafald fra en 
sportslig karriere peger blandt an-
det på, at piger vælger uddannelse 
frem for elitekarriere, hvis de ople-
ver, at de ikke magter begge dele. 
Undersøgelsen viser også, at det er 
svært at være en anderledes pige 
og at de savner samvær med ven-
inder, der ikke dyrker eliteidræt.  
 
Selvom kravene til en bordtennis-
karriere skal gøres klart for spil-
lerne, herunder at, der ikke vil være 
ret megen tid til andre ting – er det 
specielt i forhold til piger og kvin-
der værd at være opmærksom på, at 
det kan være nødvendigt til tider at 
slække på kravene – ellers forsvinder 
de fra sporten. 

Coaching	af	piger	i	træning	og	kamp
Der er, som nævnt, stor forskel på at 
træne herre- og damespillere. Mange 
herrespillere kendetegnes ved at lege 
og være eksperimenterende. De sø-
ger gerne nye udfordringer og tager 
dem som de kommer. Derimod har de 
sværere ved at have tålmodigheden 
til at arbejde i dybden men de en-
kelte detaljer, da de hurtigt synes det 
bliver kedeligt. 

1 ”Elitekarriere på spil – en analyse 
af pigers elitetilværelse mellem 
samfundsmæssige og idrætslige 
normer” lavet af Maja Plum, Stinne 
Bech, Ulrik Almlund og Rasmus K. 
Storm, TEAM Danmark, 2004
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At arbejde med de enkelte detaljer 
er derimod noget damespillere er 
rigtig gode til. De har stor tålmodig-
hed og investerer gerne den tid det 
kræver. De er derimod mindre gode 
til at håndtere nye udfordringer og 
leger heller ikke så meget med nye 
detaljer.

Som træner og coach for damespil-
lere skal man derfor have fokus på 
at fremelske lysten til at arbejde med 
disse mindre gode sider og samtidig 
bevare styrken ved at arbejde tålmo-
digt. Her kommer så en anden forskel 
mellem kønnene i spil. 

Herrespillere er generelt lettere at 
få til at ændre og prøve nye ting af. 
Damespillere holder mere på det de 
kender, også selvom det ikke giver 
resultater. Det har noget med tryg-
hed at gøre. Damespillere skal derfor 
lære at føle sig trygge ved at ændre 
og se nye udfordringer som mulighe-
der for at blive bedre.

Det kræver mere dialog og her er 
det vigtigt træneren er sin opgave 
bevidst og har tålmodigheden til at 
blive ved at arbejde, og vise han tror 
på den enkelte spiller. På den måde 
skabes en vigtig tryghed spiller og 
træner imellem, som så kan bruges i 
træningen og kampsituationerne. 

Tryghed er afgørende for udvikling! 
Det betyder ikke at man som træner 
ikke må stille krav og presse spil-
lerne. Det er bare vigtigt at forklare 
spillerne, hvorfor at målene opstil-
les og at de stilles, fordi vi tror de 
har mere i sig og kan udvikles endnu 
mere. 

Som træner har man tendens til at 
have fokus på fejl og de ting der 
skal gøres bedre. Når man har med 
damespillere at gøre er det derfor 
ekstremt vigtigt at være positiv og 
rose mere end ved herrespillerne. 
For hver gang man har fokus på en 
fejl skal der fremhæves 4, til 5 ting 
damespilleren er god til.

I kampsituationer er det vigtig man 
som coach kender damespilleren. 
Fokuspunkterne og taktikken skal 
være kendt og accepteret af spilleren 
og eventuelle valgmuligheder, hvor 
spilleren selv skal træffe valg i coach-
situationerne, skal være afgrænsede 
og afprøvet på forhånd i træningen. 
F.eks. i stedet for at spørge spilleren 
hvilken serv hun vil serve, skal man 
søge at få hende til at vælge mel-
lem to muligheder. Der skal dog altid 
være åbent for hun selv kan vælge 
en tredje mulighed.

Teknik og taktik
Damebordtennis er væsentlig ander-
ledes end herrebordtennis. Det fore-
går tættere på bordet, der er mindre 
skru i boldene og slagene er ikke lige 
så hårde. Vi vil her anføre nogle vig-
tige tekniske og taktiske ting for da-
mespillere at træne:

•	 Mellemskridt. Mellemskridt er 
små skridt mellem slagene og 
tilbage til udgangsposition. I da-
mebordtennis er der rigtig mange 
små, men vigtige forflytninger. 
Det er vigtigt spillerne har timing i 
skridtene, så de ikke kommer til at 
gå i stå, men hele tiden i bevægel-
se og med balancen på forfoden.  

•	 Prik. Det er ikke altid nødvendigt 
for damespillere at få angrebet 
for at få styringen med spillet. 
Skarpe prik kan give modstan-
deren så svære åbninger at hun 
misser eller åbner så dårligt at 
det er let at vende angrebet. 

•	 Korte	 server	 i	 forhånden	 (høj-
rehåndet	 modstander)	 eller	 i	
baghånden	(venstrehåndet	mod-
stander).	Serverne skal være med 
side overskru eller side underskru 
for at få en uskarp lang retur om-
kring midten af bordet så der kan 
åbnes med forhånden. Serverne 
kan være baghåndsserv, økseserv 
eller fejlskru.

 

•	 Lange	server	mod	baghåndshjør-
net. Vigtigt at serven bliver hur-
tig og dyb. Variationen med den 
lange serv er hovedsageligt for at 
gøre den korte så god som mu-
lig, da det tvinger modstanderen 
til at vente med at gå ind til den 
korte serv fordi hun skal vente 
og se om serven evt. kommer 
lang. Det kan dog også give nogle 
lette men vigtige enkelte point. 

•	 Baghånd	fra	50	%	af	bordet.	Når 
der spilles i højt tempo tæt på 
bordet, skal der kunne spilles 
baghånd fra minimum halvdelen 
af bordet. Det kræver god bevæ-
gelse med mellemskridtet.

•	 Forhånd	fra	baghåndssiden. Alle 
damespillere skal kunne spille 
forhånd fra baghånden. Det er 
her vigtigt at spillerne træner i 
at vurdere hvornår der skal spil-
les forhånd og hvornår der skal 
spilles baghånd. Ved højt tempo 
er hovedreglen at der skal spilles 
baghånd. Ved langsom bold er det 
vigtigt at udnytte det og komme 
rundt og spille forhånd.

•	 Boldens	placering	skal	hele	tiden	
varieres. Jo bedre en spiller er til 
at flytte bolden, jo flere langsom-
me bolde vil der komme tilbage 
og jo mere kan forhånden tages 
i brug og dermed bruges til at 
vinde boldene.
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7 hurtige til Mie Skov

Hvor	gammel	var	du,	da	du	startede	til	bordtennis	og	hvor? 
Jeg startede med at spille bordtennis, da jeg var omkring 7 år gammel. Det var i Jægerspris bordtennisklub, hvor min 
bror spillede. Siden hen blev jeg flyttet til Ølstykke, hvor træningen var bedre!

Hvorfor	var	det	bordtennis	der	blev	din	sport? 
Svært spørgsmål, for indtil jeg blev 12 år dyrkede jeg en masse forskellige sportsgrene, så som tennis, fodbold håndbold, 
tjahh bare der var en bold med, så var jeg klar..! Da jeg så stod mellem at skulle vælge bordtennis eller tennis, da jeg var 
omkring 12 år blev det bordtennis. Tror jeg det gjorde af den simple årsag, at det var sjovere og at jeg allerede på davæ-
rende tidspunkt var på ungdomslandsholdet.

Hvad	er	drivkraften	for	dig	i	dag	(nævn	gerne	flere	ting!)
Min drivkraft i dag er helt klart den udvikling jeg har, så længe jeg udvikler mig, finder jeg det enormt drivende at blive 
endnu dygtigere til de ting jeg gør. Drivkraften er selvfølgelig også sejrene og adrenalinen af disse der gør det sjovt. 

Nævn	5	ting	som	du	værdsætter	hos	en	dygtig	træner. 
Troværdighed. Dygtighed. Respekt. Udviklingstænkende. Kritisk men positivt og roligt sind.

Hvad	er	et	talent	for	dig?	Hvilke	egenskaber	skal	han	have? 
Jeg synes et talent viser sig, når der leges med spillet. 
Et talent som lytter og har lysten til hele tiden at lære! Og ikke mindst har den vilje som skal til.

Fortæl	om	den	sejr	der	betyder	mest	for	dig?	Hvad	gjorde	
forskellen	og	hvorfor	betyder	netop	denne	kamp/sejr	
mest for dig.  
Jeg har ikke som sådan nogen kamp som betyder mest for 
mig, men jeg har en turnering. Og det er OL-kvalen 2008. 
Den turnering har jeg virkelig lært så meget af, at det ikke 
kan beskrives. Jeg spillede 65 sæt på 4 dage og kunne ikke 
mærke trætheden overhovedet, fordi jeg ikke tænkte på 
det, tænkte kun på en ting og det var at spille en bold ad 
gangen og den OL-billet skulle være min! Da det til slut ikke 
lykkedes, trods 3 matchbolde, så kunne jeg tage så meget 
med mig hjem og lære af, det var stort. Jeg er klar 2012 - 
de kan vente sig..!!

Hvordan	ser	bordtennis	ud	om	10	år?	Hvilke	egenskaber	
er	vigtigst? 
Jeg tror bordtennis vil være endnu mere domineret af 
Asien om 10 år end den er i dag - desværre. En ting er, at 
de har dygtigere trænere i Asien end vi nogensinde vil få i 
Europa, men også at deres mængde af træning er fordoblet 
taget i forhold til træningsmængden i Europa. Så det bliver 
rigtig svært at udvikle spillere, som kan matche dygtighe-
den af de asiatiske spillere. De egenskaber som jeg tror, er 
vigtige for udviklingen er styrketræningen hos spillerne, 
bolden er blevet større, det vil sige langsommere spil = 
flere lange dueller. Så er limen blevet forbudt, som betyder 
at man skal have en rigtig god fysik får at få tilstrækkelig 
med skru og fart i boldene. Noget andet som er langt vig-
tigere end folk går og tror, er det mentale, som jeg synes 
man burde lægge langt større vægt på end man gør i dag!



74 Bordtennis Aldersrelateret Træningskoncept



75Dansk BordTennis Union

13.0 ÅRSPLAN
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13.0 ÅRSPLAN

Figur 19; Blankt årshjul

Et godt værktøj for træneren – og 
den enkelte spiller – er en årsplan. 
Når spilleren i samråd med sin træ-
ner har defineret sine SMART mål og 
træneren har ”analyseret” sin spillers 
udviklingsmuligheder via spillerana-
lyseskemaet, er det en god ide at ind-
dele sæsonen i nogle perioder. Disse 
perioder kan variere meget. For de 
spillere, der spiller på højt niveau, er 
det meget vigtigt at fokusere på disse 
perioder, således at spilleren når sin 
topform på de rette tidspunkter. For 
øvrige spillere må træneren vurdere, 
hvordan planen skal se ud for den 
pågældende sæson.

Træningsplanlægningen er indivi-
duel.
Sæsonplanlægningen er individu-
el og skal planlægges individuelt 
for den enkelte spiller.

Nedenfor er opstillet et eksempel på 
en årsplan. Årsplanen her kan anven-
des af træneren, som et udgangs-
punkt for de spillere, som er i træ-
ningslokalet. Planen er som nævnt et 
eksempel, hvilket betyder, at der kan 
flyttes rundt på periodernes varighed 
og indhold. Der kan normalt ikke flyt-
tes rundt på rækkefølgen, men man 
kan i visse situationer udelade en el-
ler to af perioderne, og give mere tid 
til nogle af de tilbageværende. Hvis 

man laver disse ændringer, skal man 
være bevidst om, hvorfor man vil 
gennemføre en anden plan. Hvis der 
er gode grunde og spillemæssige for-
dele ved at gøre det anderledes, så er 
det en god ide at gøre tingene ander-
ledes.. Det vigtige er igen, at træne-
ren forholder sig til, at der skal være 
en årsplan som træneren skal følge, 
og i sin tilrettelæggelse af træningen 
medtager de ting, der skal fokuseres 
ekstraordinært på.

De øvelser der hører til de enkelte 
perioder beskrives særskilt i afsnit-
tet; ”Det specifikke pas”.
  
13.1 OPBYGNINGSPERIODE 
(CA. AUGUST – SEPTEMBER)
Denne periode er ment som startperi-
oden efter sommerferie. Når der skal 
startes op på en ny sæson skal der 
fokuseres på de grundlæggende egen-
skaber, der skal være med til at bære 
spilleren igennem hele sæsonen. 

Figur 20; Årshjul med markeret op-
bygningsperiode

Der skal selvfølgelig trænes mange 
forskellige ting lige fra sæsonstart, 
men der er nogle ting der skal foku-
seres ekstra på i denne periode.

Sikkerhedstræning 
Der skal trænes mange øvelser med 
kontrol og sikkerhed. Målet med 
disse øvelser er, at holde bolden på 
bordet så meget som muligt. 

Benarbejde 
Der skal anvendes øvelser, hvor spil-
leren skal flytte sig både fra side 
til side (sideled) og frem og tilbage 
(dybdeled).

Også i disse øvelser er det vigtigt 
at fokusere på, at bolden bliver på 
bordet. Bolden er et middel til at få 
spilleren til at flytte sig rundt på for-
skellig vis.

Fysik 
Det er også i denne periode, at der 
skal trænes fysik. Den hårde fysiske 
træning skal give spilleren en grund-
form, som gør, at der i resten af sæ-
sonen kun skal udføres vedligehol-
delsestræning, hvis spilleren undgår 
skader. En sådan fysisk træning skal 
planlægges og aftales, og vil som ofte 
foregå udenfor den egentlige træ-
ning. Der er ingen grund til at bruge 
vigtig træningstid i træningslokalet 
til den del af den fysiske træning, der 
kan foregå udenfor, f.eks. løbetræ-
ningen.
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13.2 FORBEREDELSESPERIODE 
(CA. OKTOBER – NOVEMBER)
Denne periode er langt mere omfat-
tende end den forrige periode, hvad 
angår de ting der skal arbejdes ekstra 
med. Dette tidsrum er den periode, 
hvor der trænes frem mod kampe. 
Det betyder at fysikken er på plads 
og nu trænes der bl.a. hurtighed, tek-
nik og momenttræning. Det vigtige i 
træningen kan sammenfattes på føl-
gende måde.

Figur 21; Årshjul med markeret forbe-
redelsesperiode

Tekniktræning	
Træningsøvelser hvor der lægges fo-
kus på om slagene og spillet udføres 
teknisk korrekt. Det er normalt gan-
ske små ændringer af gangen på de-
taljer i slagene. Der henvises her til 
afsnit 16.0 for at få et større indblik 
i hvad det er der skal arbejdes med.

Sikkerhedstræning	
Igen i denne periode skal der trænes 
mange øvelser med kontrol og sik-
kerhed. Det er øvelser, hvor det vig-
tige er, at holde bolden på bordet så 
meget som muligt. 

Taktik
Her er der tale om øvelser, hvor 
spilleren træner momenter, der har 
betydning for det taktiske i selve 
kampsituationen. Det kan f.eks. være 
at udføre det samme slag, men med 
forskellig skru. Det kan være at træ-

ne i at spille bolden lige ned, i stedet 
for diagonalt. Det kan også være at 
opøve forskelligheder i både serv og 
åbninger for at få initiativet i den en-
kelte bold. 

Momenttræning	
Momenttræning er øvelser, der som 
hovedregel sættes i gang med en 
serv, og så kører man det samme mo-
ment gang efter gang, så bevægel-
sesmønsteret indlæres. Disse øvelser 
er mange og kan varieres på utallige 
måder. En række eksempler på mo-
menttræning er anvist under afsnit-
tet om øvelser (17.0). Træneren kan 
så ud fra disse øvelser enten anven-
de dem direkte eller blive inspireret, 
og videreudvikle øvelser til den en-
kelte spiller.

Hurtighedstræning	
Her handler øvelserne udelukkende 
om at gøre spilleren hurtig. Det bety-
der i mange tilfælde, at det er øvelser, 
hvor bolden vil blive returneret hur-
tigt. Det kan også være Kinatræning, 
hvor enten træneren eller en af de 
øvrige spillere sender bolde i et pas-
sende tempo ned til den spiller, der 
opøver hurtighed.

kondition 
Som en opfølgning på den fysiske 
træning skal der foregå en konti-
nuerlig konditionstræning. Denne 
træning kan foregå enten i trænings-
lokalet eller udenfor. Der kan selv-
følgelig også være tale om både og. 
Konditionstræningen handler om at 
få pulsen op gennem nogle øvelser, 
hvor der indgår et hurtigt bevægel-
sesmønster. Konditionen skal være 
i top, når denne periode er slut. Det 
er dumt og helt unødvendigt at tabe 
kampe fordi spilleren bliver træt. Til 
nogle stævner skal den enkelte spille 
mange kampe, og som regel bliver 
kampene vigtigere og vigtigere, og 
det kræver en god kondition at holde 
hovedet koldt hele vejen.

13.3 SPECIALPERIODE (CA. 
DECEMBER – MARTS) 
Specialperioden er en meget vigtig 
periode i forhold til at toppe på det 
rigtige tidspunkt. Perioderne skal 
planlægges så den indeholder de da-
toer, hvor spillerens vigtigste kampe 
og turneringer er, hvis det er en spil-
ler, der i sin plan har resultatmål.

Figur 22; Årshjul med markeret spe-
cialperiode

Det er en periode, hvor der specielt 
skal fokuseres på træning af teknik, 
momenter og hurtighed. Derudover 
skal der bruges tid på indlæring af 
taktik. Hvad er taktik, og hvad kan 
den enkelte spiller gøre rent taktisk 
ud fra lige netop hans stærke og 
svage sider? Tilsammen skal teknik, 
hurtighed og taktik gå op i en højere 
enhed, når der skal spilles kampe, 
turneringer og stævner. Nogle turne-
ringer og kampe kan godt være plan-
lagt som en del af træningen, hvor 
spilleren prøver nogle ting af. Andre 
kampe, turneringer og stævner er 
dem, der på forhånd er valgt ud til 
at være der, hvor resultaterne af hele 
sæsonens arbejde skal stå sin prøve.

Kampe	og	turneringer	
I denne periode er de planlagte kam-
pe og turneringer vigtige at få lagt 
ind i en samlet plan sammen med de 
kampe og turneringer, der udpeges 
som værende mindre vigtige. Den 
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samlede plan skal etableres på en så-
dan måde, at spilleren kan se, hvilke 
aktiviteter der er de opbyggende 
kampe og turneringer frem imod et 
toppunkt, som kan være et mester-
skab eller en ranglisteturnering eller 
lignende. Det skal stå klart for spil-
leren, hvilke aktiviteter, der kan an-
vendes til at få afprøvet forskellige 
nye ting af, f.eks. nye tekniske slag 
eller nye server.  

Tekniktræning	
Træningsøvelser hvor der lægges 
vægt på om slagene og spillet udfø-
res teknisk korrekt. Det er normalt en 
fortsættelse af de ændringer, der er 
påbegyndt i den foregående periode. 
Der henvises også her til de afsnit i 
manualen der hedder teknik, for at 
få et større indblik i, hvad det er der 
skal arbejdes med.

Taktisk	forståelse
Her er der tale om de samme øvel-
ser som i den forrige periode, hvor 
spilleren træner momenter, der har 
betydning for det taktiske i selve 
kampsituationen. Det kan f.eks. være 
at lave det samme slag, men med for-
skellig skru. Det kan være at træne 
i at spille bolden lige ned, i stedet 
for diagonalt. Det kan også være at 
opøve forskelligheder i både serv og 
åbninger for at få initiativet i den en-
kelte bold. I afsnittet taktik kan der 
læses mere om de utallige forhold 
der gælder omkring taktik.

Momenttræning	
Momenttræning er øvelser der som 
hovedregel sættes i gang med en 
serv, og så kører man det samme mo-
ment gang efter gang, så bevægelser-
ne indlæres. Disse øvelser er mange 
og kan varieres på utallige måder. I 
denne periode skal der sættes fokus 
på, at få momenter sammensat så 
tæt på spillerens spil i kampe, som 
overhovedet muligt, da spilleren skal 
toppe i denne periode. En række ek-
sempler på momenttræning er anvist 
under afsnittet om øvelser (17.0). 
Træneren kan så ud fra disse øvel-
ser enten anvende dem direkte el-
ler blive inspireret, og videreudvikle 
øvelser til den enkelte spiller.

Hurtighedstræning
Her handler øvelserne udelukkende 
om at gøre spilleren hurtig. Det bety-
der i mange tilfælde, at det er øvelser 
hvor bolden vil blive returneret hur-
tigt. Det kan også være Kinatræning, 
hvor enten træneren eller en af de 
øvrige spillere sender bolde i et pas-
sende tempo ned til den spiller, der 
opøver hurtighed.

13.4 MELLEMPERIODE  
(CA. APRIL – MAJ) 
Efter specialperioden er det tid til 
at gå ned i kadence. Man skal dog 
holde sig i gang, og det er tilladt at 
eksperimentere med forskellige ting, 
eller blot spille for sjov. Der skal ikke 
præsteres noget i denne periode. 
Spilleren skal nyde at han er i god 
form, og udnytte dette til at få glæde 
af sin indsats i løbet af hele vinte-
ren. Hvis specialperioden ikke gav de 
nødvendige resultater og har haft en 
negativ virkning, kan denne periode 
også anvendes til at forsøge at få 
glæden i spillet tilbage.

Figur 23; Årshjul med markeret mel-
lemperiode

13.5 ”KOBLE FRA” PERIODE 
(CA. JUNI – JULI) 
Perioden fra en sæson er slut, til en 
ny begynder, og det kan jo sagtens 
være af forskellig varighed. Alt efter 
den pågældende spillers sæsonplan, 
skal det forsøges at koble helt fra, 
hvad angår bordtennis. For mange 
spillere vil det være en stor fordel, 
hvis de slet ikke tænker bordtennis i 
den periode, men holder ferie, får la-
vet andre ting end bordtennis og får 
ladet op til det intensive arbejde der 
står for døren, når en ny sæson tager 
sin begyndelse 

Figur 24; Årshjul med markeret fra-
koblingsperiode
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7 hurtige til Pernille Agerholm 

1.	Hvor	gammel	var	du,	da	du	startede	til	bordtennis	og	hvor?
Jeg var 8 år da jeg startede, i Rønde Bordtennisklub. 

2.	Hvorfor	var	det	bordtennis	der	blev	din	sport?
Fordi min far var træner og min bror allerede spillede. Så var det bare naturligt, at jeg var meget nede i klubben hvor jeg 
spillede lidt for sjov. Da jeg blev 8 år startede jeg med træning i klubben 2 gange om ugen. 

3.	Hvad	er	drivkraften	for	dig	i	dag	(nævn	gerne	flere	ting!)
At yde en præstation, at man kan se forbedring/udvikling, vinderfølelse, overskud og at opnå sin målsætning.   

4.	Nævn	5	ting	som	du	værdsætter	hos	en	dygtig	træner.
-  Forståelse for den udvikling man har brug for
-  Struktur – skal have styr på tingene
-  Have et klart mål med træningen
-  Dygtig og kompetent 
-  Formå at presse en til det yderste, tænde ens motivation 
-  Seriøst arbejdsforum, men stadig plads til sjov 

5.	Hvad	er	et	talent	for	dig?	Hvilke	egenskaber	skal	han/hun	have?
Et talent er en person der har nogle særlige evner i forhold til den pågældende sport – medfødte evner. Det er vigtigt i 
bordtennis at have en god føling og et stort boldtalent. 

6.	Fortæl	om	den	sejr	der	betyder	mest	for	dig?	Hvad	gjorde	forskellen	og	hvorfor	betyder	netop	denne	kamp/sejr	
mest	for	dig?
Det må være sejren over en spiller fra Indien til VM individuel sidste år. Det var en kæmpe oplevelse, og jeg spillede godt. 
Hun lå 200 pladser over mig på verdensranglisten, så det var en god sejr at få. Generelt var der en god stemning. 

7.	Hvordan	ser	bordtennis	ud	om	10	år?	Hvilke	egenskaber	er	de	vigtigste?	
Bordtennis vil stadig være en hurtig sport. Da man ikke må lime mere bliver boldene ofte længere. Serv og returspillet vil 
dog være meget vigtigt. 
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14.0 DET SPECIFIKKE TRÆNINGSPAS

Inden træneren går ind og ser på 
selve indholdet af et træningspas, er 
der en række forhold man lige skal 
forholde sig til på forskellig vis. At 
forberede træningen og være bevidst 
om nogle faktorer sådan helt gene-
relt, er en god ide og kan forhindre 
meget spildtid på senere tidspunkter.

At blive en god bordtennisspiller 
kræver hårdt arbejde i træningsloka-
let stort set hver gang, og det kræver, 
som beskrevet i afsnittet om træ-
ningsmængder, mange timers træ-
ning på de måder, der er beskrevet i 
denne manual.

Her er forsøgt at samle nogle af de 
vigtige forhold man skal forholde sig 
til, inden sæsonstarten.

Musik
Hvordan skal man anvende musik i 
træningslokalet? På et tidspunkt for 
år tilbage var der normalt slet ikke 
musik i et træningslokale. Det var en 
sport, hvor det var vigtigt, at der var 
stille. Ude til kampene måtte tilsku-
erne stort ikke sige noget, når der 
blev spillet om point. I dag har mu-
sikken bredt sig overalt i samfundet, 
og således også ind i bordtennislo-
kalerne mange steder. I starten blev 
der indført musik til opvarmningen 
og senere også til den afsluttende 
fysiske træning. I dag kan musikken 
med gevinst benyttes for nogle under 
dele af- eller hele træningen. Andre 
har måske brug for noget andet. Det 
er meget individuelt.

Mødetid
For træneren er det vigtigt at melde 
ud omkring det at møde til tiden til 
træning. Dermed også sagt, at træ-
neren selvfølgelig selv skal møde før 
tid hver gang. Hvis spilleren kommer 
dumpende ind ad døren efter start-
tidspunktet, går der let 10 – 15 minut-
ter af vigtig træningstid til ingenting, 
fordi der er uro i lokalet indtil alle 
spillere er kommet på plads. Derfor er 

budskabet, at når træningen starter 
rent tidsmæssigt, så er spillere klar. 
Hvis der startes kl. 18.00, så går træ-
ningen i gang kl. 18.00. Det der ikke 
må ske er, at dem der kommer for 
sent, slipper for opvarmning fordi de 
andre har færdiggjort den. Alle skal 
varme op når de kommer til træning. 
De skal varme op mindst det samme 
som de øvrige. 

Trænerens	motivation		
Træneren vil i rigtig mange tilfælde 
være en rollemodel for den enkelte 
spiller. Det betyder, at kvaliteten 
af den enkelte spillers træning af-
hænger af, hvordan træneren er og 
hvordan han opfører sig i trænings-
lokalet. Derfor er det vigtigt for den 
gode træner at have forberedt sig. 
Der er specielt 2 ting en træner skal 
have på plads. Det første er en plan 
for dagens træning. Træneren skal 
som hjemmearbejde have lavet et 
træningsprogram, og skal have for-
beredt, om der skal siges noget som 
indledning og hvad der er formålet 
med dagens træning. 

Den anden ting, som er ligeså vigtig 
er, at træneren kort før træningens 
start, inden han den pågældende dag 
møder den første spiller, har holdt en 
lille tænkepause, hvor man lige aktivt 
forsøger at glemme alle andre livs-
forhold, og udelukkende forsøger at 
fokusere på det der skal ske de næste 
par timer, nemlig træningen. Man skal 
her lige minde sig selv om, at man er 
rollemodel og dermed skal komme og 
være glad og fuld af energi, og vise 
at man er fokuseret. Specielt hvis 
man har haft en dårlig dag er dette 
ekstra vigtigt. Trænerens fremtoning 
og motivation fra start, kan meget 
nemt være en god investering, til at 
få en rigtig god gang træning.

Dagens	formål
Det er vigtigt, for træneren, at for-
holde sig til, hvad formålet med et 
bestemt træningspas er. Sørg altid 

for at have tænkt igennem inden træ-
ningen starter, hvad der skal opnås i 
dette træningspas. Det er samtidig en 
god ide, at starte træningspasset med 
at fortælle spillerne, hvad der skal 
opnås i løbet af de næste 2-3 timer 
eller hvor lang tid det pågældende 
træningspas varer. Der kan godt være 
forskellige formål for forskellige spil-
lere. Man skal dog stadig som træner, 
kunne overskue og holde styr på sel-
ve træningen. Det man som træner 
kan gøre i en større sammenhæng er 
at planlægge over en kortere eller 
længere periode, hvad formålet for 
de forskellige pas skal være, således 
at alle træningspas over tid giver en 
større sammenhæng. Her skal træne-
ren overveje hvilke spillere han har 
og hvor mange. Igen er det vigtigt 
ofte at gøre det så tilpas simpelt, at 
træneren kan bevare overblikket og 
gennemføre en god træning.   

Træningsmodstandere
Hvem skal spille sammen med hvem 
til træning? Her skal træneren i man-
ge tilfælde føle sig frem. Tit og ofte 
finder spillerne selv ud af, hvem de 
gerne vil starte med at spille mod. 
Her skal man gå langt i sin accept af, 
at det får de også lov til. Hvis træ-
neren starter med at skille spillerne 
ad, og selv sætter dem sammen med 
nogle andre, opnår man i en række 
tilfælde spillere der bliver lidt de-
motiverede, og det kan i nogen grad 
ødelægge deres træning for den dag. 
Det er klart, at hvis 2 spillere der 
finder sammen er alt for meget for-
skellige i styrke, så er man nødt til at 
flytte lidt rundt. 

Når så træningen er i gang er det 
trænerens ansvar og vurdering om 
han vil flytte rundt på spillerne i lø-
bet af træningen, således at han op-
timerer træningen for den enkelte. 
De bedste spillere skal helst spille en 
stor del af tiden mod hinanden, og så 
fremdeles dernedad i styrke, således 
at spillere på nogenlunde samme ni-
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veau træner mest med hinanden. Jo 
ældre spillerne bliver, jo vigtigere 
bliver det også, at de møder jævn-
byrdige eller bedre spillere, og spiller 
mod flere forskellige spillere til hvert 
træningspas Dog er det også en rigtig 
god ide, ind imellem at anvende de 
gode spillere som sparringspartnere 
for de spillere, der er knap så gode, 
hvis de gode spillere forstår, at de er 
træningspartnere og hjælpere. Hvis 
de blæser modstanderen ud af bor-
det er det intet værd.

Videotræning
At anvende video som en del af træ-
ningen kræver dels udstyr og dels 
omtanke. Det kræver selvfølgelig et 
videokamera og et sted at fremvise 
videooptagelsen. Det optimale er at 
have et mindre videokamera, helst 
på stativ, hvor man optager spilleren, 
mens denne udfører bestemte øvel-
ser.
 
Herefter skal træner og spiller have 
muligheden for at kunne gå et sted 
hen, hvor der er ro nok til at kunne 
se videooptagelsen, og tale sammen 
om, det de ser. Det kunne være at gå 
ud af lokalet til en monitor hvor man 
så sammen, ser videooptagelsen af 
spilleren. Den helt store fordel ved 
video er, at træneren får en optimal 
mulighed for at vise spilleren, hvad 
det er han mener på en visuel måde. 
Hvis det f.eks. er armbevægelsen i 
forhåndsloopet, kan træneren, mens 
spilleren ser sig selv, bedre forklare 
spilleren, hvordan det hele kan opti-

meres og rettes til. Normalt kan man 
lave stillbilleder med video ved at 
aktivere en pause knap. Dette kan 
også være et nyttigt værktøj at an-
vende i en række situationer. F.eks. 
hvis træneren vil vise, hvor i boldens 
bane spilleren har kontaktpunkt, eller 
en række andre ting, hvor spillet nor-
malt går så stærkt, at det kan være 
svært at se i selve spillet. 

Træneren har muligheden for selv 
at afgøre om spilleren skal se video-

optagelse med det samme, eller om 
træneren vil optage en eller flere 
spillere, og så selv gå ind og foretage 
nogle analyser af spillerne, f.eks. tage 
det hele med hjem og analysere det. 
Mulighederne med video er der. Brug 
dem hvis du som træner har mulig-
heden for at anvende video.  

14.1 DET SPECIFIKKE PAS 
(GRUNDFORM)
Et træningspas kan selvfølgelig sam-
mensættes på mange forskellige må-
der. Til tider kan det være fornuftigt 
ændre på tingene, så det ikke bliver 
for ensformigt for spillerne. Der er 
dog nogen ting man ikke kan ændre 
på. Nedenfor beskrives, hvordan et 
træningspas kan bygges op, og un-
dervejs beskrives også, hvad træne-
ren skal passe på, når han begynder 
at lave om på grundmodellen. 

Det er vigtigt, at træneren altid har 
forberedt sit træningspas på en så-
dan måde at sammensætningen er på 

plads, og det er en rigtig god ide at 
sætte nogle cirka tider på de forskel-
lige aktiviteter. Det er også en god ide 
på forhånd at have besluttet, hvor 
lang tid en specifik øvelse skal køre. 
2 x 5 minutter eller 2 x 7½ minut 
er gode udgangspunkter, men nogle 
træningsmiljøer kan godt håndtere 
endnu længere træningsøvelser. Det 
at få øvelserne til at have en længde 
der kan divideres med fem, gør det 
lettere for træneren at styre trænin-
gen, fordi uret efter en øvelse skal stå 
på et helt tal (1 – 12). 

Det er helt op til træneren at for-
nemme og finde ud af, hvor lange 
øvelser han kan køre i sit trænings-
lokale. Det vigtige er selvfølgelig, at 
spillerne ikke køre trætte i en øvelse, 
hvorved intensiteten automatisk fal-
der hurtigt.

Her bliver beskrevet hvordan et gan-
ske normalt træningspas kan se ud, 
og som kan anvendes som udgangs-
punkt til at ændre lidt på rækkeføl-
gen, hvis man føler, at der er behov 
for det.  

normalmodel
14.1.1 Indledning
14.1.2 Opvarmning
14.1.3 Indspil
14.1.4 Øvelser før pausen
14.1.5 Pausen
14.1.6 Øvelser efter pausen
14.1.7 Kampe/Turneringer mv.
14.1.8 Fysisk træning

14.1.1 inDLEDning
Når træningen skal til at starte, er det 
en god ide, lige at samle spillerne til 
en kort fælles information. Det skal 
gøres inden nogen starter opvarm-
ning, og før musikken begynder, hvis 
der anvendes musik.

Denne fælles information kan være 
flere ting. Et godt sted at starte er at 
få fortalt spillerne, at der nu skal fo-
kuseres udelukkende på bordtennis, 
og at det kun er med koncentreret 
træning og at den enkelte spiller ud-
vikler sig.

Når spillerne kommer til træning, 
møder de som oftest op med vidt for-

25% i et miljø med spillere på højere niveau

50% i et miljø med spillere på eget niveau

25% i et miljø med spillere på lavere niveau
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Figur 25; 25% af tiden bør spillerne udfordres i et miljø med spillere under deres 
eget niveau, 50% af tiden i et miljø med spillere på deret eget niveau og 25% af 
tiden i et miljø over deres eget niveau.
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skellig baggrund. Nogle kan have haft 
en dårlig dag i skolen, nogle kan have 
haft et skænderi med f.eks. far eller 
mor, og andre igen kan komme med 
et gå på mod og en masse energi. En 
god indledning være midlet til at få 
sat træningen i gang på en god og po-
sitiv måde, for langt de fleste af spil-
lerne. Hvis træneren er i stand til at 
få spillerne til at ændre deres tanker 
til at tænke bordtennis, er træneren 
kommet et godt stykke på vej.

Derudover kan en fælles information 
også bruges til, i korte træk, at for-
tælle spillerne om dagens program 
og hvad formålet er. Hvad er dagens 
tema, og hvad skal der fokuseres på? 
Dette kan gøres for den enkelte spil-
ler, eller for grupper af spillere eller 
for dem alle sammen på en gang. Det 
er op til træneren, hvordan han vil 
formidle denne information ud til de 
fremmødte spillere. 

Med andre ord kan en veldisponeret 
indledning være en god investering 
med henblik på, at få højnet hele ni-
veauet på træningspasset. Træneren 
bør altså i god tid inden trænings-
start forberede, hvordan han vil 
indlede netop den dags træning. En 
indledning der skal være præcis og 
ikke for lang.

14.1.2	OPVARMNINg	
Opvarmning kan i mange sammen-
hænge godt være lidt af en udfor-
dring, men er en absolut nødvendig-
hed. Udfordringen består i, at overbe-
vise alle de spillere, der syntes, at det 
er ganske unødvendigt at varme op 
hver eneste gang man er til træning.

Hvorfor opvarmning? I al sport gæl-
der det, at en god, langsom og syste-
matisk opvarmning, dels forebygger 
skader og dels giver de bedste resul-
tater, både til træning og i kamp. Her 
er bordtennis ingen undtagelse. Det 
modsatte gør sig selvfølgelig gælden-
de, hvis ikke man varmer op.

Trænerens	rolle
Træneren skal som det første tage en 
snak med spillerne, hvor han gør det 
klart, at der hver eneste gang uden 
undtagelse, skal varmes op. Han skal 

også gøre spillerne klart, hvad der 
menes med opvarmningen og hvor-
dan den skal foregå. Det er vigtigt, at 
træneren står imod, hvis der kommer 
et pres fra spillerne om, at vi i dag 
ikke behøver eller jeg ikke behøver 
at varme op, eller nogen der går på 
wc lige før opvarmningen, eller igen 
andre, der er meget længe om at 
komme i gang, bevidst for at trække 
tiden. Her skal træneren være vågen. 
Han skal sørge for at alle får varmet 
op, og han skal i særdeleshed sørge 
for, at dem der prøver at slippe uden-
om, alligevel får som minimum den 
samme opvarmning.

Hvis træneren har mulighed for at 
spille musik i træningslokalet, så 
er det en god ide at indføre, at når 
musikken starter, så starter opvarm-
ningen også. Hvis dette kan indføres 
som en fast automatik, er træneren 
nået rigtig langt på dette punkt.

14.1.3 inDsPiL
Vigtigt: Et rigtigt indspil er en af be-
tingelserne for en god træning.

Der har mange steder været en ten-
dens til at indspil, det var noget der 
enten gik i gang via spillerne selv el-
ler via det at træneren sagde, at nu 
kører vi indspil i så og så lang en 
periode. Her er det meget vigtigt at 
fastslå, at et rigtigt indspil har di-
rekte effekt på kvaliteten af resten af 
det pågældende træningspas.

Formål	
Hvad er så et rigtigt indspil? 
Som ordet udtrykker det, er der tale 
om at spilleren spiller sig ind på bor-
det. Det betyder at spillerne 2 og 2 
går ind til bordene og i starten stille 
og roligt starter med at holde bolden 
på bordet hele tiden i et tempo begge 
kan styre og følge med i. Formålet 
med udelukkende at ramme bordet 
hele tiden de første 5 – 10 minutter 
af sit indspil er, at få hele kroppen 
og bevægelsesmønstret på plads ud 
fra at bordet resten af træningen skal 
rammes så meget som muligt. Dvs. at 
man her får rigtig længde på bolde-
ne, man får indøvet det rigtige benar-
bejde og man får de rette vinkler og 
timing i slagene. 

Forståelsen 
Fordelene ved at få startet sit indspil 
rigtigt er altså mange. Hele spillekon-
ceptet er, som beskrevet andet sted i 
manualen at spille alle bolde ind på 
bordet. Når så den første halvdel af 
indspillet er gået på denne måde, så 
er det tilladt at sætte fart i spillet og 
også få varmet op i vinderslag, hur-
tighed, servetræning mv. Alt sammen 
noget som sagtens kan munde ud i at 
bordet ikke bliver ramt hver gang.

Indspil tilpasses individuelt. Hvilke 
øvelser der skal indgå i et indspil 
er i virkeligheden meget individu-
elt, fordi det skal passe til den en-
kelte spiller. Nogle øvelser går dog 
igen hos så godt som alle spillere. 
Forhåndskontra, baghåndskontra, 
forhåndsloop, serv/retur/åbnings-
øvelse og benarbejdsøvelse bør som 
udgangspunkt indgå i alles indspil. 

14.1.4	ØVELSER	FØR	PAUSEN	 (SELVE 
ØVELSERNE ER SAMLET I AFSNIT 
17.0)

14.1.4.1	 KONTROLØVELSER	 (HOLD 
BOLDEN I SPIL)
Formålet med øvelserne er at træne 
og forbedre sin sikkerhed. Det gøres 
ved at gennemføre kontroløvelser 
med fokus på at holde bolden i spil 
så meget som muligt.

Kontroløvelser er vigtige hele året, 
og hver træning bør indeholde 
mindst en kontroløvelse, gerne flere. 
Opbygningsperioden og forberedel-
sesperioden, jf. ovenfor, skal inde-
holde flere kontroløvelser til hver 
træning. 

Når man starter en kontroløvelse, 
skal tempoet i øvelsen fra begge spil-
leres side være så lavt, at de kommer 
øvelsen igennem flere gange, uden at 
bolden stopper. Når spillerne så har 
fået fat i øvelsen, så den fungerer, så 
kan de sætte tempoet i vejret. Dog 
skal tempoet konstant afpasses med 
det forhold at bolden skal holdes i 
spil.

Kontroløvelser kan gennemføres ved 
at spillerne hele tiden kører det sam-
me igen og igen. Der kan også være 
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varianter. F.eks. kan de aftale at øvel-
sen skal køres 3 gange sikkert igen-
nem, og så tredje gang, når man når 
til det sidste slag, så er det tilladt at 
bryde øvelsens mønster og spille frit, 
dvs. begge spillere spiller bolden for 
at vinde. Når bolden så er afgjort star-
ter man igen op med kontroløvelsen.

14.1.4.2	BENARBEJDSØVELSER	
(HOLD BOLDEN I SPIL)
Disse øvelser har det ene formål 
at forbedre og optimere en spillers 
måde at bevæge sig på når bolden er 
i spil.

Benarbejdsøvelser er ligesom kon-
troløvelser vigtige hele året. For en 
bordtennisspiller er et godt og hurtigt 
benarbejde en af nøglerne til udvik-
ling og succes. Hvis spilleren via sit 
benarbejde er i stand til at komme til 
at stå korrekt til de fleste slag, opnår 
denne den fordel, at selve udførelsen 
af slaget bliver meget ensartet, og 
det bliver dermed de slag spilleren 
har trænet, som brugt i kamp.

Det kan bedst illustreres ved at 
f.eks. tage udgangspunkt i et for-
håndsloop. Når man udfører et rigtigt 
forhåndsloop står man på en bestemt 
måde, med den rigtige armbevæ-
gelse, i den rigtige afstand fra krop 
til bold. Hvis spilleren flytter sig kan 
denne stå rigtigt også selv om bolden 
f.eks. kommer midt i bordet, og der-
med spille det samme slag som man 
har trænet igen og igen. Hvis ikke 
man flytter sig, skal man konstant 
korrigere krop og armbevægelse, 
hvorved han reelt spiller et helt nyt 
slag hver gang. Dette indebærer en 
stor risiko for fejl, da man ikke har 
og ikke kan træne alle disse varian-
ter. Det samme gælder reelt for alle 
øvrige slag. Derfor er benarbejdet så 
vigtigt for enhver bordtennisspiller.

Når spilleren træner benarbejds-
øvelser er det ligeledes vigtigt at 
fokusere på, at det netop er benenes 
bevægelsesmønster, der er det vig-
tige. Hvem der vinder selve bolden 
er ikke vigtigt. Hold bolden i spil hele 
tiden og fokuser udelukkende på om 
benene flyttes rigtigt og om slaget 
udføres korrekt. Det er det der giver 

den mest optimale træning. De 2 spil-
lere spiller ikke mod hinanden, men 
derimod med hinanden, når de træ-
ner benarbejdet. 

14.1.4.3 inDLæring AF ET BEsTEMT 
sLAg 
Disse øvelser kendetegnes ved at de 
fokuserer på helt bestemte slag. Hvis 
temaet til et træningspas for 1 spil-
ler eller for alle spillere f.eks. er for-
håndsloop, så slår man op under af-
snit 17.0, der indeholder beskrivelser 
af en række øvelser, der er målrettet 
mod netop forhåndsloop. Det samme 
gør sig gældende for en række andre 
af de enkelte slag, der tilsammen gi-
ver den komplette spiller.

Når træneren har slået op under det 
pågældende afsnit med trænings-
øvelser, der omhandler det slag der 
er valgt, så skal træneren selv vur-
dere og vælge den eller de øvelser, 
der skal anvendes. Øvelserne er ment 
som en hjælp og inspiration til træ-
neren. De kan bruges enten direkte 
som de står i manualen eller træ-
neren kan, ud fra disse øvelser, selv 
lave en eller flere egne øvelser. 

Det vigtige for træneren i denne si-
tuation er at holde fokus på formålet 
med lige netop denne træning. Hvis 
formålet f.eks. er at få spilleren til at 
blive mere sikker i sit forhåndsloop, 
så bevar al energien på, at det hele 
handler om, at spilleren får sit for-
håndsloop til at ramme bordet så ofte 
som muligt. Her kan også benarbejde, 
armbevægelsen og andre ting være 
emner der skal rettes for at spilleren 
bliver mere sikker. De valgte træ-
ningsøvelser skal matche formålet.

Hvis træneren i øvelsen føler at det 
ikke helt rammer det formål han 
havde tænkt sig, skal der ændres i 
øvelsen eller vælges en anden rele-
vant øvelse.     

14.1.4.4	SERVER
Servetræning er vigtig fordi kvalite-
ten af serverne ofte er en væsentlig 
del af den samlede præstation i et 
sæt eller i en kamp. Man skal huske 
på, at der altid indgår en serv i hver 
eneste bold der spilles, men det der 

er endnu vigtigere er, at serven er det 
eneste slag i bordtennis, hvor man 
selv kan kontrollere boldens opkast 
og selve slagets udførelse. Derfor kan 
spilleren via rigtig servetræning, og 
meget servetræning, opøve et fan-
tastisk våben, som han taktisk skal 
lære at bruge rigtigt, alt afhængig af 
modstander. Spilleren bør nå så langt 
i servetræningen, at servefejl kun er 
noget der forekommer i træningslo-
kalet, når man udvikler sine server. 
I kamp må servefejl ikke forekomme. 
Det eneste en servefejl resulterer i er 
1 gratis point til modstanderen, hvil-
ket er helt unødvendigt. 

Erfaringen har vist, at servetræning 
nemt kan gå hen og blive kedelig 
for den enkelte spiller, og det stiller 
derfor store krav til træneren om at 
være aktiv på det kreative område, 
og måske ændre øvelserne ofte hos 
de spillere, der har svært ved at hol-
de fokus på servetræning. (Læs mere 
om serven i afsnit 16.0.

14.1.4.5 ÅBningssPiLLET
En anden vigtig del af bordtennisspil-
let er den del, hvor spilleren åbner 
spillet med overskru og på den måde 
kommer i angreb før sin modstander. 
Den typiske åbning er efter serv og 
serveretur. Når spilleren har servet, 
skal denne i angreb på den retur 
der kommer. Åbninger er selvfølge-
lig også mange andre slag. Man kan 
åbne direkte på serven, hvis den er 
lang, eller med et flip, hvis den er 
kort. Opstår der en duel, hvor der 
spilles underskru mod underskru, er 
åbningen det første slag, hvor der 
bliver spillet med overskru.

Her beskrives vigtigheden af og må-
den, hvorpå spilleren træner åbnin-
ger. Selve momentøvelserne omkring 
åbninger er vist i afsnit 16.0, og den 
korrekte udførelse af en åbning, er 
beskrevet i det tekniske afsnit.
De bedste måder at få trænet åbnin-
ger effektivt på er at kombinere øvel-
sen med en kort serv og faste steder, 
hvor servereturneringen skal ligge. 
F.eks. en øvelse, hvor det er bestemt 
at returen skal ligge enten langt i 
baghånden m/underskru, eller langt 
på midten af bordet m/underskru el-
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ler som tredje mulighed kort i forhån-
den. Derved får den spiller der har 
servet, bolden retur på 3 forskellige 
steder af bordet. Træningen består så 
i at træne åbninger fra disse 3 steder. 
De lange serveretur skal åbnes med 
forhånds- eller baghåndsloop, mens 
den korte retur i forhånden skal åb-
nes med et flip inde over bordet. 

Øvelserne kan være mange forskel-
lige. Det rigtige for træneren er at 
fokusere på, hvad den enkelte spil-
ler har behov for, og så justere øvel-
serne ind efter det. Når der trænes 
åbninger er det trænerens opgave, at 
sikre, at det vigtigste i øvelsen er, at 
åbningerne spilles med sikkerhed ind 
på bordet, og altså ikke med høj fart, 
før denne så vigtige sikkerhed er på 
plads. Man skal nå frem til at spille-
rens åbninger rammer bordet i over 
75 % af tilfældene. Først på det tids-
punkt er det et seriøst våben at bygge 
videre på med fart og skru. Så hver 
gang man justerer i åbningsspillet er 
det vigtigt, at tænke på at det først er 
et seriøst våben når minimum 75 % af 
åbningerne spilles ind på bordet. 

14.1.4.6 MOMEnTTræning 
Momentøvelser defineres som øvel-
ser, der starter med en serv, og hvor 
øvelsen minimum er så lang, at beg-
ge spillere har mindst 2 berøringer. 
Momenttræning anvendes til at træ-
ne helt specielle sekvenser af spillet, 
som en spiller har behov for.

Det kan f.eks. være, at lære motorisk 
at spille bolde lige ned ad bordet, 
hvis spilleren generelt altid spil-
ler diagonalt, eller det kan være, at 
lære at spille med sideskrue, når 
bolden har været et par gange i spil. 
Mulighederne her er mange, og der 
henvises til afsnit 17.0. Her kan træ-
neren på en god måde få inspiration 
til emner, der kan trænes via mo-
menttræning.

14.1.4.7	ANgREBSØVELSER	
Udgangspunktet i disse øvelser er at 
træne angrebsslag så meget som mu-
ligt. Her er det igen sikkerheden, der 
skal prioriteres højt. Der skal trænes 
i at ramme bordet med procentsatser, 
der ligger fra 70 % og opefter.

En typisk øvelse i denne kategori kan 
være, at den ene spiller kontra eller 
blokspil fra forhåndshjørnet, og læg-
ger disse bolde langt på ca. ¾ dele 
af bordet over mod forhånden (altså 
ikke i baghåndshjørnet). Den anden 
spiller går så ind med sin forhånd 
og forhåndslooper/angriber på alle 
bolde. Spilleren forsøger at loope/an-
gribe alle bolde ned i forhåndshjør-
net. Sikkerhedstræningen består i, 
at den spiller der angriber sætter de 
første 4 – 8 bolde sikkert ind på bor-
det mod forhåndshjørnet. Herefter er 
det tilladt for spilleren at spille med 
yderligere fart og varieret skru, f.eks. 
sideskru.

På den måde opretholdes sikker-
hedstræningen, samtidig med at 
spilleren udvikler fart og skru for 
at blive endnu bedre til at angribe 
med forhånden. Hvor mange for-
håndsloop, der skal sættes sikkert 
på bordet, afhænger meget af træne-
ren. Spillerens niveau og alder spiller 
også ind i bedømmelsen, som stadig 
er trænerens. Det er hele tiden træ-
nerens opgave at vurdere i samråd 
med spilleren, hvad der er bedst for 
den enkelte spiller og hvordan denne 
spiller udvikler sig bedst.

14.1.4.8	AT	VENDE	FORSVAR	TIL	AN-
grEB
Som tidligere belyst er filosofien 
for dansk bordtennis, at spillerne 
skal kunne styre spillet ud fra eget 
angrebsspil, især ved at mestre de 
korte returneringer. Hvis denne plan 
A ikke virker i den enkelte kamp, er 
det vigtigt for den enkelte spiller at 
kunne skifte til plan B. Dvs. arbejde 
med lange returer og lange/halvlange 
server og derefter arbejde med ak-
tivt forsvarsspil. 

Jo mere boldsikker man er i bloke-
ringen og jo bedre spilleren er til at 
loope igen, jo flere muligheder er der 
ved denne ”plan B” og dermed får 
spilleren også flere taktiske mulighe-
der i spillet.

For at kunne have succes med ”plan 
B” er det vigtigt at kunne forsvare sig 
med både for- og baghånd, når mod-
standeren får første åbning. 

Nogle spillere er gode til at forsvare 
sig mod hårde åbninger, andre er 
bedre til at forsvare sig mod lang-
somme åbninger. Igen har nogle spil-
lere lettere ved at forsvare sig fra 
forhånds- og andre fra baghåndssi-
den. Fælles for alle er at de helst skal 
blive mere komplette og skal arbejde 
målrettet i træningen med at kunne 
forsvare sig på alle åbninger og over 
hele bordet. 

I træningslokalet kan forsvarsspil-
let trænes på mange måder. En god 
måde, hvor spilleren får mange gen-
tagelser, er at man har en kasse med 
mange bolde til rådighed. Den der 
arbejder med forsvar, spiller en aftalt 
lang retur på en kort serv fra træ-
ningsmakkeren. Træningsmakkeren 
looper mod et aftalt punkt, og den 
forsvarende spiller blokerer eller 
looper igen alt efter, hvad der trænes 
på. Øvelsen starter forfra. På denne 
måde kan man træne alle mulige må-
der at forsvare sig på.

Ulempen ved at træne på denne 
måde er, at spilleren ikke på samme 
måde som i kamp skal vurdere hvor 
bolden kommer fra, og det er svært 
ikke at gå før tid til slagene. Det gi-
ver dog alligevel en sikkerhed i de 
forskellige slag gennem de mange 
gentagelser, som er svære at opnå på 
andre måder.

En øvelse, som er mere kamprelate-
ret, er hvor træningsmakkeren server 
kort, den forsvarende spiller, spiller 
en fri lang retur, der åbnes frit, den 
forsvarende spiller skal nu forsøge at 
få styringen i bolden.

Denne øvelse kræver, at der tæn-
kes meget af spilleren. Den giver 
en god rutine og spilforståelse hvis 
der er kvalitet i alle bolde. Det kan 
godt være fejlprocenten er høj de 
første mange gange øvelsen køres, 
men kombineres den med den anden 
måde at træne på, vil sikkerheden 
med tiden stige.

Det er vigtigt, at man som træner 
har fokus på teknik og bevægelse for 
at spilleren skal få et godt og aktivt 
forsvarsspil. Hvad der mere speci-
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fikt skal arbejdes med kan der læses 
mere om i teknikafsnittene.

14.1.5 PAUsEn 
Hvorfor skrive noget om pauser? Når 
spillerne har pause, har de vel bare 
pause. Så nemt er det bare ikke. Når 
man har pause eller pauser i et træ-
ningspas, skal træneren sørge for, at 
have en holdning til, hvordan en så-
dan pause skal afvikles, og specielt 
hvordan der skal startes op igen.

Når spillerne har været koncentreret 
inden pausen og får en pause, er det 
ofte svært for en spiller at gå direkte 
ind til træningen igen og være kon-
centreret på samme måde. Det hjæl-
per som hovedregel med alderen, idet 
ældre spillere har nemmere ved at gå 
direkte ind efter en pause end helt 
unge spillere, der tit ser pausen som 
et frikvarter, hvor de så ikke holder 
”pause”, men tværtimod sætter tem-
poet op, og har svært ved at komme 
tilbage til den koncentrerede træning.

Derfor er det vigtigt for træneren 
at have et forhold til, hvordan pau-
ser skal foregå inden træningen går 
i gang. F.eks. kan træneren tale med 
spillerne når sæsonen starter, om det 
at holde pause, og så løbende følge 
op, hvis det viser sig til træning, at 
det er nødvendigt.

Det svære tidspunkt omkring pauser-
ne er at komme i gang igen. En me-
tode er at sætte et fast tidspunkt, og 
så holde dette tidspunkt. Hvis der er 
et ur i træningslokalet, er det oplagt 
at henvise til dette ur, når der aftales 
et starttidspunkt. Træneren er i man-
ge tilfælde nødt til at være meget 
konsekvent omkring dette tidspunkt. 
Ellers går der let 5-10 minutter ekstra 
før aktiviteterne er på samme niveau 
som før pausen, og der er reelt tale 
om spildtid, set ud fra et trænings-
mæssigt synspunkt.

I selve pausen skal træneren som 
udgangspunkt lade den enkelte spil-
ler gøre, hvad spilleren har lyst til in-
denfor rimelighedernes grænse. Det 
er og bliver en træners vurdering 
om der foregår ting i pausen der skal 
stoppes.

14.1.6	ØVELSER	EFTER	PAUSEN	
De øvelser der skal satses på efter 
pausen, er øvelser der fanger og mo-
tiverer spillerne. Når der har været 
gennemført kontroløvelser, benarbej-
de og tilsvarende øvelser i længere 
tid, og der så har været en pause, så 
skal der noget ekstra til efter pausen. 
Det ekstra skal være medvirkende til 
at der hurtigt igen opstår et effektivt 
træningsmiljø.

Øvelser der starter med serv, herun-
der åbningsøvelser, øvelser der har 
et konkurrencemoment og øvelser, 
hvor det handler om at tælle point 
på forskellig vis, er alle eksempler på 
øvelser, der er gode at anvende lige 
efter en pause. Samtidig giver denne 
ændring af øvelsestyper også samlet 
set en varieret træning set over hele 
træningsforløbet.

Åbningsøvelser kan så udføres på rig-
tig mange forskellige måder. Man kan 
med fordel lægge et pointsystem ind 
i en sådan øvelse. F.eks. server ”spil-
ler 1” en kort serv, ”spiller 2” returne-
rer en lang underskru mod forhånd 
eller mod midten (maven). Herefter 
skal ”spiller 1” åbne med overskru, og 
åbne sikkert ind på bordet. Her beder 
træneren ”spiller 1” om at åbne f.eks. 
10 gange i træk sikkert ind på bordet. 
Når åbningen mislykkes er det forfra 
med at tælle. Formålet med den slags 
øvelser er, at spillerne automatisk 
flytter fokus til det, det handler om, 
nemlig effektiv bordtennistræning.

Omkring selve øvelserne i disse ka-
tegorier, henvises til øvelsesafsnittet 
17.0, hvor det står træneren frit for at 
kombinere og videreudvikle de viste 
øvelser. 

14.1.7	KAMPE/TURNERINgER	MV. 
Når spilleren har været igennem et 
hårdt træningspas med stor koncen-
tration, en efterfølgende pause og så 
koncentration på ny efter pausen, så 
er spilleren ved at være træt. På det 
tidspunkt er det godt som træner at 
have et ekstra es i ærmet. Egentlige 
øvelser er på dette tidspunkt ikke no-
get spillerne får så meget ud af, fordi 
koncentrationen er faldende.

Det ekstra es træneren har, er kampe, 
turneringer o.l., hvor der spilles om 
point, og det hele indeholder et kon-
kurrencemoment. Dette skift, at det 
går fra en øvelsessituation til kom-
petiv træning, noget der tæller, giver 
i mange tilfælde spilleren nye kræf-
ter, og får dermed også ofte skærpet 
koncentrationen. På den måde får 
man forlænget træningen på en god 
og positiv måde, og får stadig kva-
liteten med i den sidste del af træ-
ningen.

Kampe og turneringer kan være man-
ge forskellige slags. For de helt små, 
vil det typisk være ”Rundt om bor-
det” eller ”Kongebord”. For de ældre 
kan det være ”Rangliste-turneringer”, 
”Udfordringstavler” og den slags. En 
gang ”Kongebord” kan dog anvendes 
på alle aldersklasser, og træneren 
kan med fordel udnytte denne form, 
til delvist at styre, hvem der spiller 
mod hvem. F.eks. hvis de dårligste 
starter på kongebordet og de bedste 
på sidste bord, så vil rigtigt mange 
spillere komme til at spille mod rigtig 
mange andre og forskellige.

Mulighederne er mange, og det er 
helt op til træneren at opfinde og ud-
vikle turneringsformer, som spillerne 
syntes er gode og motiverende. At 
have en række forskellige slags tur-
neringer som træner, giver mulighe-
der for at variere træningen fra gang 
til gang, - også på dette punkt. Hvis 
spillerne selv kommer med gode ide-
er til, hvordan de ønsker det, så lyt, 
og få bragt deres ideer ind i denne 
del af træningspasset. Hvis spillerne i 
en vis udstrækning får lov til at spille 
det de gerne vil, så er det ofte, at det 
er med til at motivere dem, og der-
med højne træningsniveauet på dette 
sene tidspunkt i træningspasset.   
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15.0 KINATRÆNING

Som navnet angiver stammer træ-
ningsformen fra Asien, hvor den 
bruges rigtig meget. I dag er den 
også meget udbredt i Europa. 
Træningsformen praktiseres på alle 
niveauer, - fra begynderstadie og op 
til landsholdet.

Kinatræning foregår i praksis ved at 
træneren står på den ene side af bor-
det med en kasse bolde. 
Træneren slår 1 bold ad gangen over 
til spilleren på den anden side af bor-
det.
Det er vigtigt, at man lader bolden 
hoppe på egen bordhalvdel, inden 
bolden spilles over nettet. Man kan 
selv vurdere, hvor man vil stå, når 
man slår bolden over nettet. Det vig-
tigste er, at boldens bane bliver me-
get lig almindeligt spil.

Kinatræning er meget ressourcekræ-
vende, så det er en rigtig god inve-
stering i længden at lære spillerne at 
køre bolde med hinanden, da der i de 
fleste klubber ikke er alt for mange 
trænere til at hjælpe til i træningen.
Det er vigtigt, at man som træner er 
opmærksom på, at der er kvalitet, 
når spillerne kører bolde med hinan-
den, da det ellers kan være med til 
at repetere flere dårlige bevægelser 
end gode.

For den enkelte spiller vil det være 
optimalt fra 13-14 års alderen at køre 
Kinatræning 2 gange om ugen. Derfor 
er ovenstående omkring, at spillerne 
skal lære at køre bolde med hinan-
den også ekstra vigtigt, da det ikke 
vil være muligt, hvis man kun er én 
træner til at køre træningen. Når 
spillerne bliver gode til at køre bolde 
med hinanden kan Kinatræningen 
sagtens planlægges udenfor den nor-
male træning og dermed bliver kvan-
titeten også øget.

Fordele:
1) Boldens sværhedsgrad, skru, pla-

cering og fart bestemmes af træ-
neren.

2) Træneren står meget tæt på spil-
leren og har derfor en god mu-
lighed for at give spilleren enten 
positiv eller negativ feedback.

3) Der er god mulighed for at indøve 
bestemte spillemønstre og nye 
slag, fordi der er mange gentagel-
ser i løbet af kort tid og træneren 
har mulighed for at placere bol-
den optimalt.

4) Flere spillere kan være aktive-
ret på én gang. Kan godt køre 
med flere end én spiller ad gan-
gen. Andre kan også samle bolde 
imens de venter på deres tur.

5) Træningsformen er velegnet til at 
træne både teknik og benarbejde.

6) Spillerne kan køre Kinatræning 
med hinanden. I starten vil det 
være lidt svært for dem, men 
med tiden vil det være en rigtig 
god investering.

Ulemper:
1) Kan være med til at indlære for-

kerte slag hvis man ikke hele ti-
den er opmærksom på teknik/
bevægelse.

2) Kan være svært at se benarbej-
det, da man som træner står på 
den anden side af nettet og sen-
der boldene afsted.

3) Ved kinatræning får man ikke 
skrupåvirkningn fra eget og mod-
standerens spil med i bolden, da 
der hele tiden spilles på en ny 
bold”. 

Øvelser til Kinatræning kan ses i af-
snit 17.0.

Figur 26; Bordtennis
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16.0 TEKNISK 
BESKRIVELSE AF 
SLAGUDFØRELSE 
OG BEVÆGELSE
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16.0 TEKNISK BESKRIVELSE AF SLAGUDFØRELSE 
OG BEVÆGELSE

OBs
Med mindre andet er nævnt, så er udgangspunktet for ALLE 
tekniske beskrivelser – en højrehåndet spiller.

Batfatning
Den neutrale batfatning giver de bedste forudsætninger for optimal teknik i både bag- og forhånd. Derfor skal det tilstræ-
bes, at denne indlæres. Det er hensigtsmæssigt, at begyndere kun har en fatning at koncentrere sig om.

For at holde neutralt skal spilleren:
•	 Holde battet med den hånd spilleren ikke spiller med, i toppen af battet med tommel- og pegefinger. Spilleren tager 

derefter den hånd spilleren spiller med - og siger “goddag” til battet. 
•	 Pegefingeren skal flugte med nederste kant af belægningen.
•	 Holde battet strakt frem foran kroppen og lukke venstre øje. Spilleren skal nu kun kunne se kanten på battet og ikke 

belægningerne.

For at sikre, at spilleren holder rigtigt på battet kan du tegne en streg ved den såkaldte livsnerve mellem tommel- og 
pegefinger. Battets kant skal på den måde flugte med den tegnede streg, hvis den ikke gør det - så holder han forkert. 

For at kompensere for det “hul” der opstår under pegefingeren når spilleren lægger den opad batbladet, er det en alminde-
lig fejl, at mange spillere lægger battet tæt indtil “pegefinger-roden” - på den måde opstår baghåndsfatningen, som er uhel-
dig for spillerens tekniske udvikling - undgå at presse battet ind i hånden og hold afslappet, således at håndleddet er løst.

Nedenstående ses eksempler på batfatning:

Billede af baghåndsfatning

 

Billede af neutralfatning 

 

Billede af forhåndsfatning
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Styrker	og	svagheder

Styrker Svagheder

Neutral batfatning Giver ikke modstanderen mulighed for et ”gra-
tis” kendskab til svagheder og styrker.
Giver optimal mulighed for indlæring af såvel 
forhånds- som baghåndsslag.

Baghåndsfatning Stærkt baghåndsspil med godt baghåndsloop
Gode blokeringer
Man kan også loope forhånd diagonalt, men 
svært at loope uden sideskru.

Forhåndsspillet, specielt tæt på bordet. 
Svaghed ved bolde i retning mod kroppen og 
det er svært at loope lige op med forhånd.
Forhåndsangreb inde over bordet. 

Forhåndsfatning Variation i forhåndssiden, herunder blandt an-
det loop inde over bordet.
Forhåndsflip
Loop igen på ”åbningen”.

Baghåndsloop og baghåndsblokering på kraf-
tig overskru.
Kræver meget benarbejde, fordi spilleren 
gerne vil slå med forhånden og dermed skal 
bevæge sig i den rigtige position.

Figur 27; Batfatning – styrker og svagheder.

Udgangsstilling
Nogle hovedpunkter om udgangsstillingen:

Benstilling 
Benene er let bøjede og i bredstående position, således at fødderne er placeret i bredstående, hvor afstanden mellem fød-
derne er lidt større end spillerens skulderbredde. I forhånden skal venstre ben altid være forrest - i baghånden kan fød-
derne være parallelle, men i de fleste tilfælde skal venstre ben også være en smule foran højre. Det er vigtigt, at vægten 
er på den forreste del af fødderne - så spilleren ikke står på hælene og spiller. Spilleren skal hele tiden være klar til hurtige 
bevægelser til siden og i dybden - og derfor er det vigtigt, at spilleren med et populært “bordtennisudtryk” er “oppe på 
tæerne” hele tiden. 

Husk, at battet skal holdes opad og fremad hele tiden.  En god regel er at battet i udgangspositionen skal være over bord-
kanten, for at spilleren hurtigt kan reagere på slag fra modstanderen.

Afstanden til bordet afhænger af spillet. Skal spilleren returnere en serv, skal denne kunne røre bordet med battet uden at 
strække sig. Er bolden i spil skal afstanden være så spilleren hele tiden kan tage bolden foran kroppen.
Spilleren er let foroverbøjet.

Udgangsstillingen er den position som spilleren skal indtage når spilleren skal modtage en serv. Grundreglen er, at man 
skal dække ca. 70 % af bordet med forhånden. Det er samtidig det samme udgangspunkt som spilleren hele tiden skal gå 
ud fra før hvert slag. Udgangsstillingen - som man havde ved servereturen - vil hele tiden flytte sig, afhængig af, hvordan 
bolden udvikler sig. Får man f.eks en bold i forhåndshjørnet, som man returnerer diagonalt, vil udgangsstillingen selvføl-
gelig flytte sig længere ud mod forhåndshjørnet for at kunne dække den vinkel.

En anden generel ting ved udgangsstillingen, er afstanden til bordet.  Når der skal servereturneres skal spilleren stå så tæt 
på bordet, at denne kan røre det med battet. Når spillet er i gang er grundreglen, at det er bedre at stå for langt fra bordet 
end for tæt på. Grunden hertil er, at spilleren får mere tid og derved får lettere ved at arbejde med teknik og bevægelse 
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Fokuspunkter	ved	slagindlæring.
I forbindelse med slagindlæring er der nogle ting som er vigtige at huske spilleren på:
•	 Spilleren skal have let bøjede ben - brystkassen vendt mod bolden og balancen/tyngdepunktet foran kroppen
•	 Spilleren skal have fokus på bolden
•	 Spilleren skal have afslappet underarm og håndled
•	 Spilleren skal forsøge at træffe bolden på højeste punkt, specielt ved offensive slag
•	 Spilleren skal huske, at alle slag går fremad
•	 Spilleren skal huske, at venstre ben som udgangspunkt er foran højre ben i de fleste slag. Kun ved spil hvor man ram-

mer bolden inde over bordet skal højre ben være forrest

Et slag er delt ind i 3 faser: Åbning - Kontakt – Afslutning

Åbning er fra udgangsstillingen og til det sidste øjeblik inden bolden træffes. Kontakt er det tidspunkt, hvor bolden træf-
fes. I forbindelse med kontakten skal spilleren ligeledes være opmærksom på batvinklen (åben, neutral eller lukket). 
Afslutningen er den bevægelse, der fortsætter efter, at bolden er blevet ramt, og til at bevægelsen er helt færdig. Husk, at 
afslutningen på et slag er begyndelsen til et nyt slag.

Det er vigtigt, at vi ikke forsøger at lære spilleren for meget på én gang. En enkelt ting – ud over fokus på bolden som 
spilleren altid skal have – giver mange gange det hurtigste og bedste resultat. Det er dog her den dygtige træner træder 
i karakter, for alle tingene er en del af en samlet enhed, og det kræver viden og kompetence at gå ind og vurdere, hvad 
der er vigtigst at holde fokus på og prioritere. Får man spilleren til at have fokus på det rigtige, falder mange af de andre 
ting tit på plads af sig selv.

Træningstips
Balancen er vigtig - rigtig benstilling som altid er venstre 
foran højre - og tyngdepunktet fremad.
Husk, at afstanden til bolden altid er den samme. Sørg for at 
battet ikke “falder ned” under bordhøjde. 
Overdriv ikke farten i slaget - afslappet håndled er vigtigt. 
Det er vigtigt, at spilleren får kontrol i slaget.

Billede af udgangsposition Billede af udgangsposition fra siden
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Det	perfekte	boldtræf
I forbindelse med slagindlæring og i den forbindelse tilstræbning efter ”det perfekte boldtræf” har svenskeren, Stellan 
Bengtson (tidligere verdensmester) udviklet den såkaldte “trekant”. Denne teori går ud på, at spilleren i forhold til hoften 
skal træffe bolden i en ”trekant” foran kroppen. Dette skal ses i lyset af, at spilleren på denne måde får maksimal kontrol 
i slaget og bolden træffes i rette højde. 

Underarmen spiller en stor rolle, musklerne skal være afslappet. Der skal kunne være en tennisbold eller en knytnæves 
afstand mellem overarm og overkroppen. Det vil bevirke, at der kan spilles afslappet med såvel for- som baghånd. Såfremt 
overarmen er for tæt på kroppen, vil det låse bevægelsen.

Det er allerede tidligt i spillernes udvikling en god idé at gøre spillerne bekendt med denne “teori”, idet de ved at studere 
hinanden vil opnå langt større spilforståelse.

Generelt er det en god idé at anvende metaforer (billedsprog) over for børn. Eksempelvis vise et smash som “en lussing” og 
baghåndsloop med “en frisbee-bevægelse”. Disse lidt dramatiske metaforer sætter sig nemmere i mange børns bevidsthed. 
Som træner skal man blot være opmærksom på, at de laver “den rigtige bevægelse” og ikke indlærer en forkert bevægelse, 
der siden hen er svær at rette.

Billede af ”trekanten” Billede af ”trekanten”  fra siden

Billede af albuens afstand til kroppen
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Forhåndskontra
Forhåndskontra er ikke et decideret “kampslag”, men det er fundamentet i mange offensive og overskruede slag, eksem-
pelvis forhåndsloop og forhåndssmash. Det er ligeledes meget brugt som “opvarmningsslag”. Forhåndskontra er derfor ofte 
det første slag som en nybegynder lærer.

Åbning:
Som man kan se på billederne, roterer spilleren en anelse i hoften samtidig med at battet føres tilbage. Ved at rotere i 
hoften følger overkroppen automatisk med tilbage. Battet er hele tiden foran kroppen.

Kontakt: 
Arm og hofte føres nu samtidig fremad og rammer bolden foran kroppen og omkring højeste punkt. 
Igen følger overkroppen automatisk med. Underarmen styrer hvor meget kraft bolden rammes med. 
Håndledet skal bare følge med og være en del af underarmen uden at være stift.

Afslutning: 
Når bolden er ramt er det vigtigt at man fører slaget ”igennem bolden” for at få den bedste kontakt og ikke laver et hurtigt 
stop for at bevægelsen bliver flydende. Samtidig er det også vigtigt at bevægelsen efter slaget ikke bliver for lang, da man 
skal være hurtigt klar til næste slag.

Billedeserie af forhåndskontra

HUSK:	Venstre	ben	er	hele	tiden	foran	højre.	

Træningstips:
Øve bevægelserne i Kinatræning, hvor spilleren skal loope skiftevis 
på under- og overskru. Hjælp spilleren til at blive bevidst om hvad 

forskellen er, og hvad der gør, at spilleren rammer bordet.
Arbejde med hele kroppen i slaget - kraften hentes fra benene. Det 

er dog stadig vigtigt, at spilleren ikke har mere end et fokuspunkt 
ud over at ramme bolden.

1 2 3 4

5 6 7 8
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Baghåndskontra
Baghåndskontra – og slagene der udspringer heraf - bliver brugt meget når spillet foregår tæt på bordet, som det især gør 
meget i damebordtennis. Baghåndskontra er fundamentet for baghånds blokering, -pres og –rul, som bliver gennemgået 
nedenstående. 

Baghåndspres
Har samme teknik som baghåndskontra. Dog skal slaget startes med battet over albuen og bevægelsen skal gå frem og 
nedad. Baghåndspres er i princippet en hård baghåndskontra, hvor man rammer bolden hårdt uden skru. For at få succes 
med slaget skal bolden rammes senest på højeste punkt. 

Baghåndspresset er et slag, som ikke bliver brugt i samme udstrækning som tidligere. Da bolden blev gjort større, blev 
det samtidig sværere at slå presset forbi modstanderen, fordi bolden hurtigere mistede sin fart. Baghåndsrul – det korte 
baghåndsloop tæt på bordet – gik ind og erstattede presset idet den overskru der kommer i bolden ved at rulle, giver 
modstanderen mindre tid at arbejde med. Presset kan dog stadig bruges til variation og på de rigtige tidspunkter. En god 
regel er dog ikke at presse 2 gange i træk.

Billedeserie af baghåndskontra

Baghånds-	og	forhåndsblok
Blokeringer er en udvikling af kontra og et slag som kan bruges både som forsvar og angreb. Der kan 
blokeres med både bag- og forhånd. Når spilleren skal blokere skal spilleren gå med ind over bolden 
når den træffes. På den måde bliver spilleren mere immun over for skruen i bolden og spillet/slagene 
bliver samtidig mere flydende.
Afstanden til bordet er ca. den samme som ved kontra

Vejledning til instruktion af forhånds- og baghåndsblokering
Åbning:   
Battet føres tilbage sammen med bolden.

Kontakt: 
Inden bolden rammes laver man en bevægelse fremad – a la kontra. Bolden mødes omkring højeste 
punkt eller lige før, hvor man med lukket bat går ind over bolden.

Afslutning: 
Som ved kontra er det vigtigt, at man slår/ruller igennem bolden inden slaget stoppes, og man søger 
tilbage til udgangsstillingen.

Baghåndsrul   
Ved baghåndsrul laver man i princippet samme bevægelse som ved blokeringen. Spilleren er bare mere aktiv og laver selv 
farten. Baghåndsrul bruges som et offensivt våben.

1 2 3 4

5 6 7
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Loop
Loop hører til de absolut mest brugte slag. Slaget er af stor betydning for offensive såvel som defensive spillere. Slaget kan 
udføres med både bag- og forhånd. Loopet kan bruges mod alle former for skru - og er således et fundament i spilopbyg-
ningen. Det er derfor vigtigt at lære spillerne loop relativt hurtigt efter at kontraslagene er indlært. 
Afstanden til bordet er ved loop større end ved blok/rul og kontra idet bevægelsen er større og derved kræver mere tid.

Vejledning til instruktion af forhåndsloop:

Åbning:
Spilleren roterer igen i hofterne, hvilket får overkroppen til at rotere med. Battet er hele tiden foran kroppen. Armen er 
ikke helt strakt, men klar så underarmen kan accelerere. Albuen er i en fornuftig afstand og ikke for tæt på kroppen. Tænk 
på at der skal være plads til en knytnæve i armhulen.

Kontakt: 
Spilleren starter bevægelsen. Bolden træffes i højeste punkt foran kroppen. 

Afslutning: 
Igen er det vigtigt at spilleren slår igennem bolden, men at efterbevægelsen ikke bliver for stor.  Vigtigt, at slaget afsluttes 
med at spilleren har vægten fremme på tæerne, og er nede i ben og hofter og har balancen/tyngdepunktet foran kroppen. 

Der er forskel på at loope på overskruede bolde fra f.eks. blokering og underskruede fra f.eks. prik. Ved loop på overskru-
ede bolde, er det vigtigt at spilleren - i åbningen af slaget - ligger højt med battet og herefter roterer frem og ind over 
bolden. På underskruede skal man starte længere nede med battet og trække mere opad for at få bolden over nettet. 
Rotationen skal dog stadig foregå fremad. 
 

 
 

Billedeserie af forhåndsloop – overskru, forfra

1 2 3 4

5 6 7 8



99Dansk BordTennis Union

Billedeserie af forhåndsloop - overskru, fra siden 

Billedeserie af forhåndsloop – underskru, forfra

1 2 3 4

5 6 7

1 2 3 4

5 6 7 8
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Billedeserie af forhåndsloop - underskru, fra siden

1 2 3

4 5 6
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Baghåndsloop
Vejledning til instruktion af baghåndsloop – med afstand til bordet:

Åbning: 
Selve åbningen ligner meget den samme som ved de andre baghåndsslag. Igen ligger spilleren fremme 
med albuen, og battet er igen i højde med albuen, når spilleren trækker tilbage. Højre knæ bøjer en anelse samtidig med 
at højre skulder går lidt med frem.

Kontakt: 
Bolden træffes i højeste punkt foran kroppen i toppen af battet. Højre skulder roterer let bagud, mens venstre roterer let 
med frem. Vigtigt at træffe bolden langt fremme, da det er lettere at styre retningen på slaget og få kraft i det.

Afslutning: 
Battet føres fremad og slutter først, når det er ført igennem bolden.

Billeder af baghåndsloop på overskru

1 2 3 4

5 6 7
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Træningstips:
Det er vigtigt, at spilleren stadig har venstre ben foran højre. Mange spillere finder det mest naturligt at stå med højre for-
rest. Fart og skru kommer ved den kraftoverførsel, der sker fra benene. Det er derfor vigtigt, at benene anvendes i slaget. 
Husk, at underarmen arbejder.
Det er vigtigt at spilleren har styr på armen og kontakten med bolden inden fokus flyttes til f.eks. ben.

Billeder af baghåndsloop på underskru

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Serv:
Serven er af afgørende betydning i bordtennis. Det er det eneste slag, hvor man som spiller fuldstændig selv bestemmer 
placering, fart og skru. Alle topspillere har server, der i mere eller mindre grad giver dem fordele i det efterfølgende spil. 

Formålet med serven vil altid være at give serveren en fordel i forhold til sin modstander ved at få styringen i bolden. 

Mulige server 
Man kan serve fra alle steder på bordet, så lang tid man overholder reglerne. De fleste spillere server dog som udgangs-
punkt fra baghåndshjørnet med forhånden. 

Modstanderens bordhalvdel kan opdeles i 9 zoner. 
A Kort forhånd, 
B kort midt, 
C kort baghånd, 
D halvlang forhånd (evt. ud over siden), 
E halvlang midt, 
F halvlang baghånd, (ud over siden) 
G lang forhånd, 
H lang midt og 
I lang baghånd. 

Alle steder kan der serves med 9 forskellige slags skru; under-, uden-, side under-, side over, ren over, fejlskru på 2 for-
skellige måder og med enten side under - og side over skru. Det giver i alt 81 forskellige server fra baghåndshjørnet med 
forhånd. 

Derudover kommer der yderligere variation ved at variere højden på opkastet - som generelt er vigtig og en let måde at 
forvirre modstanderen på – serve med baghånd og forskellige steder på bordet at serve fra.

Mange af serverne ligger tæt op af hinanden, men er alligevel forskellige. Der er dog ingen spillere der bruger eller magter 
alle serverne 100 %. Man skal forsøge at lære sig omkring de 30 server som man kan godt og passer ind i sin spillestil. 

Ud fra de 30 server bruger man typisk 8-10 forskellige server i en kamp – nogle gange endda færre – ud fra den taktik som 
skal bruges mod en given modstander.

Figur 28; Bordets servemuligheder
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Rotation	–	teknikken	i	serven
Som i alle andre slag skal serven gerne være en flydende bevægelse. Kroppen skal have så meget rotation at håndled og 
underarm bruges til at lave skru og placere serven. Spilleren skulle gerne rotere fra sit højre ben over på venstre for at få 
kraft ind i bolden. Overkroppen roterer med, og skruen genereres fra løs underarm og håndled.

Serven	skal	”skjules”	–	med	fokus	på	håndledet
At serven skal ”skjules” betyder ikke, at vi skal lære spillerne at serve ulovligt ved at bryde servereglerne. Her menes blot 
at bevægelsen/rotationen i serven skal være stort set ens om spilleren fx. server kort side-, under-, eller lang side over-
skru. Jo længere spilleren kan vente med at afsløre, hvilken serv man vil lave, jo mindre tid giver man igen modstanderen 
til at bestemme sig for en retur.

Der er selvfølgelig forskel på, om spilleren server den ”almindelige serv” eller man server fejlskru, da der her er stor for-
skel på, hvordan armen og battet trækkes tilbage.

Skru er en af de ting som gør bordtennis til den komplekse sport, der er tilfældet. Skruen i serven kan være enormt svær 
at læse, fordi spilleren med håndledet kan ændre og lave meget/lidt skru og det skal selvfølgelig udnyttes til egen vinding. 

Når spilleren server kort, er det først og fremmest med henblik på at modstanderen ikke skal komme direkte i angreb. 
Dernæst for at man selv kommer i angreb efterfølgende. Hvis man altid server kort giver man modstanderen mere tid til 
vurderingen af serven og sandsynligheden for at man kommer under pres øges.

Derfor er der bl.a. fordele ved at serve langt en gang imellem. Det kan få modstanderen til at vente med at gå ind til den 
korte serv og derved komme senere på den. Den lange serv kan også give direkte point eller give en let bold at følge op 
på så modstanderen sættes under pres og den der server får styringen i bolden.

Billedeserie af Serv - forhånd

Billedeserie af Serv - baghånd

1 2 3

1 2 3
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Som beskrevet tidligere skal bevægelsen i serven være den samme om man server kort eller langt. Dvs. at bevægelsen/
rotationen i serven teknisk er den samme på den lange serv. Først til sidst skal accelerationen i serven øges hurtigt, så 
serven får fart og evt. skru nok til at blive farlig og overraske modstanderen. 

Det er vigtigt, at farten ikke kun kommer fra armen men også fra rotationen. Mange spillere har tendens til at stivne 
lidt i overkroppen når de vil serve langt. Det kan skyldes, at de er bange for at satse 100 % i serven og opfølgningen. 

Halvlange	server
Hvis spilleren er god til at loope igen eller på anden måde vende angrebet, kan det være en fordel at serve halvlangt med 
vilje. Ideen er at modstanderen får et svært angreb som spilleren så kan loope igen på eller blokere/rulle mod et svært 
punkt for modstanderen.

Som udgangspunkt skal man altid serve så modstanderen får så svær en åbning som muligt. 
To regler herfor: 
1) Bolden skal være lav og tæt på kanten
2) Modstanderen skal flytte sig for at komme til at loope.

Det skal dog siges, at man skal op på et ret højt niveau og være god i første forsvar for at vinde flere bolde end man taber 
ved taktisk at serve halvlangt.

Træning	af	serv
Det er vigtigt at “vænne” spillerne til at træne serv. Sætter man serv på en øvelse, skal træneren dog være bevidst om 
at sværhedsgraden i øvelsen hæves betydeligt, og bolden derfor ikke vil komme over nettet i samme grad som øvelser 
uden serv.  
Man skal som træner derfor have en præcis plan med at sætte serv på en øvelse og ikke overdrive brugen af øvelser med 
serv i starten. Grundlæggende er det bedst at bruge tid på decideret servetræning, hvor spilleren udelukkende kan have 
fokus på at forbedre serven. Se nedenstående tips til træning af serv.

Tælle	point
En måde at fastholde det interessante i serveøvelserne er, at få lagt point og konkurrence ind i øvelserne. Det skal dog først 
være, når servetræningen har stået på i nogen tid. Et eksempel kunne være, når spilleren server korte server (rammer 
modstanders bord 2 eller flere gange), at han så får 1 point for en korrekt udført kort serv. Herefter får spilleren i modsatte 
ende samme mulighed. Hvis man server alene med en spand af bolde, kan man sætte sig nogle mål. F.eks. skal man kunne 
serve 10 eller 15 korte serv uden fejl. Det er meget op til trænerens kreativitet og vurdering i de enkelte tilfælde, hvordan 
dette gribes an.

Alene	træning	med	en	spand	af	bolde
En hurtig og enkel måde at træne server på er at tage en spand med bolde og så gå hen til et bord alene. Tage 1 bold ad 
gangen og så begynde at øve bestemte server. Det er vigtigt, at træneren fortæller spilleren, at hver serv skal spilles som 
i kamp. Dette betyder bl.a., at man aldrig står og server med 2 eller flere bolde i hånden. 

Dette er der 2 årsager til 
1) det er meget svært at lave et rigtigt opkast fra flad hånd med flere bolde i hånden
2) i en kampsituation vil spilleren aldrig komme ud for at serve med flere bolde i hånden, derfor er der absolut ingen 

grund til at træne det.

Når denne form for træning startes op, opnås de bedste resultater ved at træneren og spilleren i forbindelse med opstart 
er enige om, hvad der skal foregå. Hvad er formålet med denne servetræning? Det skal præciseres og accepteres af spil-
leren. Typisk kan formålet være at spilleren skal lære en helt ny serv, at blive bedre til at serve samme serv med forskelligt 
skru, at træne korte server eller træne lang overraskelses serv. 

Servetræning	to	og	to,	hvor	man	griber	serven
En anden metode at træne server på, når spillerne står 2 og 2 ved bordet er, at den der modtager serven griber bolden og 
derefter selv server. Også her har træneren ansvaret for at spillerne ved, hvad formålet er med servetræningen. Der kan 
reelt være 2 forskellige formål for de 2 spillere.
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Servetræning	2	og	2,	hvor	man	returnere	og	åbner	med	et	angreb
Denne træning har den store fordel at den der servetræner får en fornemmelse for, hvor og hvordan bolden kan komme 
tilbage. Det er vigtigt, at man kender sine egne server, sådan at forstå, at spilleren ved, at når en bestemt serv anvendes 
med et bestemt skru, så er det mest sandsynligt at bolden kommer indenfor et bestemt område. På den måde kan spilleren 
med sin serveplacering og sit skru få en retur, der passer til, at han har store muligheder for at komme i angreb på bolden 
først. Omvendt skal spilleren også bruge det til at fravælge nogle server, hvis det viser sig, at spilleren ofte får problemer 
med det videre spil, når der anvendes en bestemt serv på en bestemt måde. 

Serveretur
I bordtennis er servereturneringerne af stor betydning, da disse er med til at forme den videre duel. For at udføre gode 
servereturer, er det fundamentalt at kende til skru og skruvarianter. Det kræver megen træning at blive god til at udføre 
servereturer, men det er en meget vigtig del af spillet. 

Teknik	på	kort	serv	–	stik	og	kort	retur
Balancen skal være på højre ben, som er placeret under bordet. 

Skuldrene skal være vandrette, hvilket vil sige at højre skulder gerne må, og skal, være tættere på bolden, men ikke må 
være længere nede end venstre. Dette er for at få så god kontrol med bolden som muligt og være i balance efterfølgende. 
Spilleren skal i stedet arbejde nede i benene for at komme bedst til bolden. Battet skal være fremme foran kroppen.

Højre albue skal være så tæt på bordpladen at den næsten rører ved bordet. 

Spilleren skal være så tæt på bolden som muligt. Tænk på at næsen skal så tæt på bolden som muligt. Derved sikrer man, 
at balancen er fremme og spilarmen er bøjet og derved kan være afslappet.

Bolden skal rammes lige før eller på højeste punkt ud fra højre skulder. Tages bolden lige i opspringet er det svært at 
vurdere længden. Tages den efter højeste punkt bliver skruen og derved bolden sværere at styre og det bliver svært at 
spille en bestemt retur. Husk at der skal arbejdes på siden af bolden for igen at kunne kontrollere skruen bedre og spille 
returen aktivt.

Håndledet skal kun være en forlængelse af underarmen. Underarmen skal være den aktive del af returspillet som hugger 
i bolden på underskru og skaber fart på flip. Er der for meget håndled i returen bliver bolden sværere at styre.

Teknikken for forhånds- og baghåndsretur er den samme. Det er stik eller kort retur også. Ved det lange stik giver man 
bare bolden mere fart. 

Det kan i øvrigt være en god ting at bruge formuleringen at stikke kort i stedet for at lægge kort, med argumentet at det 
rammer mere præcist hvad spilleren teknisk gør.
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Vejledning	til	instruktion	af	baghånds-	og	forhåndsprik/stik

Åbning:  
Udgangsstillingen er med højre ben forrest og højre skulder skal samtidig følge med. Albuen skal være i højde med bord-
pladen. Battet skal være over albuen og føres tilbage i rytme med bolden

Kontakt: 
Battet føres frem i en bevægelse, der går oppe fra og ned, og bolden træffes senest på højeste punkt foran kroppen. 
Spilleren skal forsøge at ramme bolden lidt på siden. Det er underarmen, der skal gøre arbejdet.

Afslutning: 
Battet føres videre ned mod bordet. Armen må på intet tidspunkt være strakt da spilleren så vil miste kontrollen med 
bolden.

Træningstips	til	at	øve	prik/stik
I prik/stikslaget er det vigtigt at fokusere på håndleddets bevægelse eller mangel på samme. Håndleddet skal være en 
forlængelse af underarmen og kun til sidst bruges til at få ekstra skru i bolden. Ved for meget håndled mistes for meget 
af kontrollen over bolden.

Farvelæg halvdelen af bolden, så ses boldens skru tydeligt.

Træneren spiller bolden i retning mod spillerens bat, hvorefter spilleren udfører slaget (den såkaldte “ramme-bat-model”).

Hvis bolden stiger, skal bevægelsen gå mere oppe fra og ned. Går bolden i nettet skal bevægelsen gå mere lige ud. 

Billeder af forhåndsstik

Billeder af baghåndsstik

1 2 3

1 2 3
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Flip
Flippet er den hurtige lange retur med overskru. Det lange stik med underskru får bolden til at stoppe mere op end flippet 
hvor bolden fortsætter. 

Selve teknikken for flip er den samme som ved stikket. Eneste forskel er i selve kontakten med bolden. Her går spilleren 
over bolden og håndledet bruges en anelse mere.

Det er også her vigtigt, at bolden rammes lige før højeste eller på højeste punkt for at udnytte boldens fart

Billede af forhåndsflip

Billede af baghåndsflip

Det	store	baghåndsflip
Den største udvikling inden for returspillet er vel det store baghåndsflip inde over bordet på kort serv, som vel egentlig 
bedre kan betegnes som et egentlig loop. Albuen skydes langt frem for at give plads til underarm og håndled, som med stor 
kraft rammer bolden og faktisk gør skruen i serven betydningsløs. Slaget er ikke vanvittigt hårdt, men pga. af den korte 
reaktionstid og den megen skru er det tit et slag som giver direkte point. 

Teknik	på	halvlang	serv
Det er vigtigt at vurdere serven og have den rigtige timing. Det er helt afgørende at spilleren får taget den rigtige position 
efter hvor serven kommer og har vurderet skruen og farten. 

Halvlang	i	forhånd	og	midt
Balancen er på højre ben under bordet. Albue og bat ligger fremme så der kan spilles retur hvis serven bliver kort. I dette 
tilfælde bliver serven halvlang. Så snart dette ses roteres der i overkroppen omkring højre ben. 
Hvis spilleren vil loope langsomt med skru, skal rotationen i skuldrene gå mere ned og op. Bolden skal man lade falde til 
bordkant eller lige under. Albuen skal ligge fast og underarm og håndled skal både være afslappede, men samtidig accele-
rere så kraftigt, at bolden får masser af skru og nok fart til ramme dybt på modstanderens bordplade. 

Vil spilleren loope hårdt skal rotationen gå fremad. Battet skal ligge højere, når bevægelsen startes og bolden skal rammes 
over bordet. Igen skal underarm og håndled være afslappet. Her skal de dog være mere styrende end når de skal generere 
fart og skru.

Det er vigtigt at have fokus på, at spilleren afslutter bevægelsen med at være nede i venstre ben og hofte. Ofte vil spilleren 
have en tendens til at stå med al vægten på højre ben, hvilket giver dårlig balance og vil resultere i et senere boldtræf.  

Halvlang	i	baghånd
Halvlang i baghånd er lidt mere kompliceret. Nogle spillere trækker langt over og spiller forhåndsretur på stort set alle 
server. Andre bruger i højere grad baghåndsreturen. Derfor vil der blive skildret mellem halvlang i baghåndssiden ud over 
baglinien og ud over siden. 

1 2 3 4

1 2 3 4
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Halvlang	i	baghånd	–	ud	over	
 baglinien
Her bør begge typer spillere bruge 
forhåndsretur. Igen skal bat og albue 
ligge fremme. Så længe spilleren ikke 
har vurderet om serven er kort eller 
halvlang er venstre ben forrest. 

Hvis serven er kort går spilleren kort 
frem med højre ben for at komme 
tæt på bolden ved kontakten. 

Hvis serven er halvlang bliver ven-
stre forrest og spilleren looper på 
serven. Loopet her minder mere om 
det generelle loop med rotation og 
vægtoverførsel over på venstre ben. 
Teknikken omkring det langsomme 
loop med skru er generelt den sam-
me som ved loop fra forhånd og midt.

Det hårde loop er dog lidt lettere at få 
fart i da venstrebenet kommer mere i 
spil og det derved bliver lettere at få 
kraft i rotationen. Det er dog vigtigt, 
at rotationen foregår fremad og ikke 
til siden, som man er meget tilbøjelig 
til når vægten flyttes over på ven-
stre. Dette undgås ved at tage den 
rette position. Det sker ved at skabe 
sig plads inden slaget slås i stedet for 
mens slaget slås. 

Halvlang	–	ud	over	baghåndssiden
Nogle spillere søger forhåndsloopet 
på denne serv. Det åbner hele bordet 
efterfølgende, så det er derfor meget 
vigtigt, at der er stor kvalitet i loopet. 
Andre spillere vælger at spille bag-
hånd. Er man god på denne retur, vil 
man få angrebet og styringen i bol-
den uden på samme måde at skulle 
satse som med forhåndsloopet.

Her vil fokus være på baghåndsåb-
ningen. Igen vurdering af serven, bat-
tet og albuen foran kroppen. Venstre 
ben forrest. Hvis serven skulle blive 
kort, går spilleren som før kort frem 
med højre ben og spiller returen med 
baghånden. 

Går serven ud over siden, loopes med 
baghånden med venstre foD forrest. 
Teknikken her er ikke anderledes end 
på et normalt baghåndsloop. Loopet 
afhænger selvfølgelig af skruen og 
farten i serven. 

En hovedregel er at højre ben aldrig 
må komme om på siden af bordet. 
Sker det vil spilleren efterfølgende 
åbne et stort hul i forhåndssiden, da 
bevægelsen tilbage skal gå uden om 
baghåndshjørnet.

Baghåndsdefensiv
Det måske vigtigste slag for den de-
fensive spiller er baghåndsdeffet. Det 
er vigtigt, at dette slag er sikkert og 
sidder stabilt på bordet, men samti-
dig må det ikke være for højt og hvis 
spilleren kan sætte meget skru i bold-
en vil det også være en stor fordel. 
Men det afhænger ofte af, hvordan 
den offensive spiller, spiller bolden.

Når man skal lave et baghåndsdef, 
skal man altid huske at have det 
højre ben en smule foran det venstre 
(ca. 10-15 cm), mens man stadig har 
fronten mod bordet. Der skal være 
naturlig afstand mellem de 2 ben, 
og det er vigtigt, at man husker at 
være godt nede i knæene. Dette er 
ikke kun gældende, når man slår til 
bolden, men er også vigtigt efter man 
har slået for at komme tilbage til ud-
gangsstilling. 

Kroppen skal være lettere forover-
bøjet, så man kan komme ind over 
bolden, så den ikke stiger når man 
rammer den. Det er vigtigt, at man 
husker, ikke kun at bruge armen, men 
også får kroppen med i slaget fra 
venstre mod højre. 

Selve armen skal helst hurtigt igen-
nem bolden, og det er vigtigt, at spil-
leren forsøger at være aggressiv i 
slaget. Hvis spilleren fører armen, og 
kroppen, for langsomt igennem bol-
den, vil deffet få bolden til at stige 
så den offensive spiller får god mu-
lighed for at afgøre bolden i næste 
slag. Når man ”deffer” skal man li-
geledes huske at bruge underarmen 
mest, da det er der kraften og hur-
tigheden sidder. Overarmen skal kun 
følge naturligt med i slaget, og må 
ikke være den der dikterer farten i 
slaget. Håndleddet skal bruges mi-
nimalt i deffet, hvis dette bruges for 
meget bliver deffet for ustabilt og det 
skaber ikke nødvendigvis mere skru 
i bolden. 

Battet skal være åbnet, da knopperne 
bruges til at vende skruen. Man skal 
dog huske at lukke battet, hvis den 
offensive spiller, spiller uden skru og 
man ikke har mulighed for at sende 
meget skru tilbage, men er nødt til at 
spille den lavt og sikkert på bordet.
Træfpunktet sidder foran kroppen i 
venstre side, ca. ud for venstre hofte-
ben, men i højde med navlen.

Forhåndsdefensiv
Forhåndsdefensiv har mange lig-
heder med baghåndsdefensiven, og 
alligevel er der mange ting, der gør 
det anderledes. En af tingene er de 
mange muligheder for variation, hvor 
det er muligt både at ”deffe” med 
skru, uden skru og vende battet og 
bruge knopperne.

Når man ”deffer” forhånd skal man 
have venstre ben foran det højre (ca. 
10-15 cm), mens man stadig har fron-
ten mod bordet. Der skal være natur-
lig afstand mellem de 2 ben, og det er 
vigtigt, at man husker at være godt 
nede i knæene.

Kroppen skal være lettere forover-
bøjet, så man kan komme ind over 
bolden, så den ikke stiger når man 
rammer den. Det er vigtigt, at spille-
ren husker, ikke kun at bruge armen, 
men også får kroppen med i slaget 
fra højre mod venstre. 

Armen skal hurtigt igennem bolden 
og man skal forsøge at være aggres-
siv i slaget. Dette gælder ligegyldigt 
om man vil spille med eller uden 
skru. Underarmen skal ligesom i bag-
håndsdeffet bruges mest. Overarmen 
skal kun følge naturligt med i slaget. 
Håndleddet kan med fordel bruges en 
smule, fordi man, med den normale 
belægning giver det mere skru og 
fart og dette behøves for at kunne 
holde bolden nede.

Battet skal være åbent, når man ”def-
fer” med underskru og bruger knop-
perne og lukket, når man ”deffer” 
uden skru. Ved ”deffet” uden skru 
skal man forsøge ikke at snitte bol-
den, men i stedet forsøge at lave en 
mellemting mellem et slag og et skub. 
For at slaget skal lykkes skal deffet 
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uden skru ligne det med skru så me-
get som muligt.

Træfpunktet sidder som i baghånds-
deffet foran kroppen, men i højresi-
de, og ca. en underarms længde skråt 
frem fra hoftebenet. Man skal med 
forhånden forsøge at ramme bolden 
i navlehøjde.

Der er som hovedregel ikke den store 
forskel på teknikken om spilleren 
”deffer” med den normale belægning 
eller knopperne i forhånd. Den ene-
ste store forskel er, at spilleren har 
mulighed for at hugge/køre armen 
hurtigere igennem bolden med knop-
perne, og dermed få mere skru i bol-
den med mere kontrol end man kan 
med den normale belægning.

Skub	og	slag	med	knopperne
Skub og slag med knopperne er et an-
det mellemslag som man skal huske 
som deffer. Ind i mellem er det fak-
tisk ikke bare et mellemslag, men et 
slag defferen kan bruge til at afgøre 
bolden. Slaget bruges ofte på halvhø-
je bolde hvor man ikke kan nå rundt 
om hjørnet med forhånden, eller nå 
at vende battet. Det bruges også tit 
når spilleren skal ind over bordet og 
slå på en høj stopbold efter et def.

Når man skubber med knopperne er 
benstillingen den samme som ved 
baghåndsdef og prik. Det vigtige når 
spilleren skubber med knopperne er, 
at man holder håndleddet afslappet 
og kun bruger underarmen. Hvis man 
bruger håndleddet har man ikke mu-
lighed for at kontrollere bolden og 
få den til at hoppe underligt som jo 
er hele formålet med skubbet. Man 
kan faktisk sige, at for at udføre det 
perfekte skub er det eneste man skal 
gøre at starte battet foran kroppen 
og så strække underarmen ud med et 
afslappet håndled og helt lodret bat.

Når spilleren slår med knopperne 
skal man have samme benstilling 
som i skubbet. Forskellen til skubbet 
er at man skal bruge håndleddet til 
at få fart i bolden. Man skal stadig 
holde overarmen i ro, og bat vinklen 
er stadig lodret. Det er vigtigt, at spil-

leren husker at gå lige på bolden og 
ikke over den som i et loop. Når man 
går lige på bolden, vil det generere 
underskru der gør det svært for mod-
standeren at returnere bolden. 

Vende	bolden	med	kick
Som defensiv er det vigtigt at kunne 
variere sit spil, og specielt på for-
håndssiden har man mange mulig-
heder. Et slag som kan være med til 
at forvirre modstanderen og som kan 
bruges til at komme ind i en duel man 
ellers var ude af, er når man vender 
bolden, eller ”går over den” som det 
også kaldes. 

Slaget minder en smule om et for-
håndsloop i udførelsen. Man har 
samme benstilling og det er vigtigt 
at man får kroppen med i slaget selv 
om det virker som et enkelt slag. Hvis 
man ikke får kroppen med mister 
man kontrol og balance i slaget, og 
det kan være svært at komme tilbage 
til udgangsposition. Når spilleren går 
over bolden er det vigtigt, at denne 
får en lang kontakt med bolden, og 
at spilleren kommer frem i den. Det 
vigtigste er ikke, at man får fart i 
bolden, men at man får bolden til-
bage på bordet i en blød bue, at der 
er god længde på bolden og at den 
kicker (hopper underligt). Batvinklen 
er åben, og mens man kommer frem 
i bolden kan man med fordel trække 
battet let til siden. Dette hjælper til 
med at få ekstra kick i bolden.

Rent teknisk er slaget ikke så svært, 
det sværeste er at få bolden til at 
kicke og dette er noget spilleren skal 
arbejde med i lang tid for at mestre. 
Det kan anbefales, at vende bolden 
når modstanderen spiller blødt med 
meget skru i den defensives forhånd. 
Det er her det er nemmest at få kick i 
bolden, og det vil være svært at def-
fe med den normale side når bolden 
skruer meget. Et alternativ kunne 
selvfølgelig også være at vende bat-
tet og bruge knopperne. 

Benarbejde
Benarbejdet adskiller sig en del fra 
den måde den offensive spiller be-
væger sig på.

Lige som den offensive, er det vig-
tigt, at den defensive er godt nede i 
knæene under duellen. Det er af vital 
betydning, at spilleren arbejder med 
at blive nede i benene under hele du-
ellen, og ikke på noget tidspunkt ”rej-
ser sig op”. Hvis man får gjort dette, 
mister man fart i benene, kontrol og 
fart i slagene.

Andre ting der adskiller den defen-
sive spiller fra den offensive, er den 
bane spilleren skal afdække. Fordi 
den defensive tilbringer en stor del 
af kampen langt fra bordet og skal 
kunne nå ud i alle hjørner, har denne 
også en væsentlig større bane man 
skal afdække. Dette stiller store krav 
til benarbejdet, og derfor er styrke og 
hurtighed utroligt vigtigt at træne.

Den defensives udgangsposition, som 
man selvfølgelig altid skal forsøge at 
komme tilbage i, er med parallelle 
ben, ca. 1,5 m bag ved bordet (Dette 
ændrer sig selvfølgelig fra modstan-
der til modstander, og er afhængigt 
af, hvor hårdt modtanderen looper) 
og positionen er midt ud fra dou-
ble servelinien. Herfra er spilleren i 
stand til at nå ud til alle tænkelige 
positioner den offensive kan tvinge 
en ud i, og tilbage igen til udgangs-
positionen.

De korte forflytninger i det defensive 
spil adskiller sig ikke væsentligt fra 
den måde den offensive bevæger sig 
på. I de korte forflytninger bruges si-
destep.

Det er ved de lange forflytninger 
den defensives bevægelsesmønster 
adskiller sig. Ved de lange forflytnin-
ger er det vigtigt, at den defensive 
husker på at sætte godt af på ven-
strebenet, hvis han skal til venstre, 
og højrebenet hvis han skal til højre. 
Herefter krydser man venstre ben 
langt foran det højre, hvis man skal 
til venstre, og selvfølgelig omvendt 
hvis man skal til højre. Det er vig-
tigt, at man træner denne form for 
forflytning specifikt på samme måde, 
som det er vigtigt man træner de 
små forflytninger.
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I de offensive slag gælder de samme 
betingelser for den defensive som for 
den offensive.

Server
De defensive server adskiller sig 
også en smule fra den offensives. 
Ofte bruger den defensive en hak-
serv, når denne server forhåndsserv 
fra baghåndshjørnet. Den varieres 
med underskru og uden skru. Dette 
gøres for, når spilleren server uden 
skru at få en mellemhøj eller høj bold 
man kan komme i angreb på. Der ser-
ves ofte kort, men der kan krydres 
med lange hak server mod baghån-
den, hvor man hurtigt kommer ud i 
udgangsposition og gør klar til at 
sende et baghåndsdef af sted da det 
første loop oftest vil komme her. Der 
kan også krydres med overskruede 
server, eventuelt omvendt vej.

Mange defensive spillere bruger også 
baghåndserven som variation. Den 
serves oftest kort mod forhånden. 
Dette gøres for ikke at give den of-
fensive spiller en vinkel ud over bag-
hånden, hvor denne kan låse den de-
fensive, der dermed ikke kan komme 
i angreb. Hvis man server med bag-
hånden kort i forhånden, får man li-
geledes en anderledes mulighed, end 
når man server hakserv med forhån-
den. Hvis den offensive spiller kort 
tilbage, har man pludselig en helt ny 
vinkel ud over forhånden at spille på.

Retur
I returspillet er det vigtigste for den 
defensive at denne ikke får et hårdt 
førsteloop på sig, så den defensive 
er presset fra starten af i duellen. 
Grundslaget i returspillet er prikket, 
som kan varieres med, at man tager 
både knopbelægningen og den nor-
male side. Samtidig har man mulig-
heden for at skubbe med knopperne 
som tidligere beskrevet. 

På korte bolde og med baghånden 
har man det højre ben forrest, men 
man skal selvfølgelig huske at stå 
rigtigt med benene, hvis man væl-
ger at prøve at loope med forhånden 
direkte på serven. Som defensiv er 
det vigtigt at tænke på ikke kun at 

prikke på lange server. Lige som den 
offensive skal man forsøge at komme 
i angreb, når muligheden byder sig, 
og dermed også på lange server.

Oftest vil spilleren forsøge at fange 
modstanderen i baghånden på den 
første bold, og så derfra bygge bol-
den op. Det er selvfølgelig vigtigt 
hele tiden at variere sit returspil, så 
det ikke bliver nemt for modstande-
ren at gå rundt om hjørnet og trække 
hårdt på den første bold. Husk også 
at bruge de korte bolde som varia-
tion, så man har muligheden for at 
komme i angreb først. Det gælder om 
at fange modstanderen på det for-
kerte ben hvis det er muligt.

Når man skal fra retur og ud i duel-
len er det vigtigt at komme ud i ud-
gangsposition så hurtigt som muligt. 
Ofte skal man være opmærksom på 
at langt de fleste spillere vil forsøge 
at fange modstanderen i maven eller 
på den lange forflytning diagonalt, 
så dette kan være specielt vigtigt at 
træne. Hurtigheden omkring kroppen 
og de små forflytninger er noget man 
som defensiv generelt skal arbejde 
meget på, da det er her den gode of-
fensive spiller vil forsøge at fange 
en i det første loop efter serv/retur 
spillet.
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7 hurtige til Peter Sartz 

1.	Hvor	gammel	var	du,	da	du	startede	til	bordtennis	og	hvor?
Jag var 10 år, vi hade bord i faelles stuen där vi bodde.
 
2.	Hvorfor	var	det	bordtennis	der	blev	din	sport?
Jag kunde tycka om det hurtige spelet på en gång, skruven facinerade mig.
 
3.	Hvad	er	drivkraften	for	dig	i	dag	(nævn	gerne	flere	ting!)
Att finna den kompletta spelaren, spelet utvecklas hela tiden och det er så många 
detaljer som ska vara på plats så
svårighetsgraden är extremt hög.
 
4.	Nævn	5	ting	som	du	værdsætter	hos	en	dygtig	træner.
Engagemang, nogranhet, strategi, intresse för små detaljer och mänsklig förstå-
else og intresserad av hela mäniskan.
 
5.	Hvad	er	et	talent	for	dig?	Hvilke	egenskaber	skal	han/hun	have?
Du kan se hans energi i ögat, han ska vara intresserad av de små detaljerna, hans 
rörelse att söka upp bollen hela tiden, han utmanar vid 9-9 og tycker om sitatio-
nen och han är god att göra skruv.
Han vill utveckla hela tiden.
 
6.	Fortæl	om	den	sejr	der	betyder	mest	for	dig?	Hvad	gjorde	forskellen	og	hvorfor	betyder	netop	denne	kamp/sejr	
mest	for	dig?
Alla segrar betyder att jag får ny energi, ju bättre spelare ju mer energi att träna hårdare och smartare.
 
7.	Hvordan	ser	bordtennis	ud	om	10	år?	Hvilke	egenskaber	er	de	vigtigste?
Fysiskt är spelarna ännu starkare og snabbare, därför ökar farten också.
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17.0 PRAKTISKE 
ØVELSER
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17.0 PRAKTISKE ØVELSER

Ved valg af øvelser er det vigtigt, at vi som trænere har med i overvejelserne 
om spillerne er højre- eller venstrehåndede. Højrehåndede vil generelt set få 

meget mere spil i baghånden/midten end venstrehåndede, der vil få mere spil 
mod hjørnerne. Det er derfor nødvendigt at højrehåndede træner mere fra 

denne del af bordet end de venstrehåndede.

Sammensætning	af	øvelser
I vores valg af øvelser, er det vigtigt, 
at vi tænker på at tilpasse øvelserne 
til spillernes niveau. Det er generelt 
bedre, at have de samme simple 
øvelser, hvor bolden kommer mange 
gange over nettet, men hvor hver 
enkelt spiller har forskelligt teknisk 
fokus. Igen er det vigtigt at huske 
på reglen om kun ét fokusområde i 
øvelsen foruden at holde øjnene på 
bolden hele tiden.

Generelt er det vigtigt, at spilleren 
er i god form, således at der trænes 
med kvalitet. Det er bedre at korte en 
øvelse af, frem for at lade den fort-
sætte for lang tid. Risikoen er, at spil-
leren automatiserer nogle forkerte 
bevægelser, der på længere sigt vil 
hæmme den tekniske udvikling. Så 
tilpas derfor øvelseslængden med 
spillerens form.

Øvelser kan være regel- eller ure-
gelmæssige. Når en øvelse er regel-
mæssig vil det sige, at man spiller 
øvelsen efter faste mønstre. Øvelsen 
kan gøres uregelmæssig ved, at man 
giver nogle variationsmuligheder på 
nogle af de bolde der ellers skulle 
have været regelmæssige. Spilleren 
er således ikke klar over, hvor bolden 
kommer og vil på den måde få øget 
sværhedsgraden på øvelsen. 

Kontroløvelser
Der kan trænes i såvel regel- som 
uregelmæssige mønstre. Øvelserne 
er meget velegnede til at opnå sik-
kerhed i slagene - og denne øvel-
sestype bør meget tidligt medtages i 

forbindelse med perfektioneringen af 
de enkelte slag. Husk at se på benar-
bejdet, der er forudsætningen for, at 
slaget kan blive rigtigt udført.

Bevægelsesøvelser
Her træner spilleren især benarbejde 
i sideled. Overgangen fra bag- til for-
hånd er et væsentligt element. Det er 
vigtigt, at spilleren hele tiden kom-
mer til at stå i den optimale position 
til at kunne udføre slaget. Det er også 
vigtigt, at spilleren er fysisk parat til 
at træne denne form for øvelse, idet 
manglende fysisk form vil betyde, at 
benarbejdet forringes - og dermed 
kan spilleren i værste fald automa-
tisere noget forkert, rent bevægel-
sesmæssigt. Vigtigt at have fokus på 
benene, idet de er forudsætningen 
for, at slagene udføres så korrekt som 
muligt.

For at træne bevægelsesøvelser kræ-
ver det at spilleren har et fornuftigt 
niveau, hvor denne ikke har proble-
mer med at spille bolden præcist til-
bage.

Vekslingsøvelser
Øvelserne går ud på at træne veks-
lingen mellem baghånd og forhånd. 
Kan trænes såvel regel- som uregel-
mæssigt. Øvelsen er ligeledes veleg-
net til at træne bevægelse i sideled.
Nøgleord i forbindelse med veks-
lingsøvelser:

•	 Overgang fra baghånd til forhånd 
og omvendt.

•	 Aktivt benarbejde.

Distanceøvelser
Her træner du bevægelse væk fra 
bordet. Eksempler kunne være loop 
mod loop. Et andet eksempel kunne 
være ballonforsvar væk fra bordet. 

Forsvarsøvelser
I denne type øvelse har den ene spil-
ler initiativet, den anden spiller for-
søger at vende til angreb.
Her trænes specielt blokering og 
overgang til loop. Ved at spille med 
store vinkler i blokeringerne, giver 
man sig selv mere tid til at komme 
i angreb.

Momentøvelser
Her trænes kamprelaterede situa-
tioner. Det kan eksempelvis være 
åbning på returer. Det kan være før-
ste angreb - angreb efter serv eller 
retur. I denne øvelsestype kan spil-
ler og træner vælge at køre meget 
regelmæssigt (efter faste mønstre) 
hvis spilleren træner noget meget 
specifikt som f.eks. åbning med bag-
håndsloop diagonalt efter en lang 
retur eller med mere varierede møn-
stre, hvor handlingen afhænger af si-
tuationen. Det kunne være lang retur 
mod enten forhånd eller baghånd, 
hvorefter der skal loopes lige ned ef-
terfølgende. 
På de kommende sider er der et ud-
valg af øvelser til alle niveauer og 
samtidig indenfor alle ovennævnte 
kategorier.
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INDSPILSØVELSER

1.  Fh. til Fh.

1.

1.

1.  Bh. til Bh.

1.

1.

1.  Fh. til Bh.
2.  Bh. Til Fh.

2.

1.

1. Fh. loop til BH. blok
2. Bh. blok til Fh. loop.

2.

1.

1. Bh. loop til Bh. blok
2. Bh. blok til Bh. loop

2.

1.

1. bh. loop til FH. blok
2. FH. blok til BH. loop

2.

1.

1.  Bh. Til Fh.
2.  Fh. Til Bh.

2.

1.

1.  Fh. Loop til Bh. blok
2.  Fh. Blok til Fh. loop

2

1.

1.  Fh. loop til Bh. blok
2.  Bh. blok til FH. loop

2.

1.
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1. Fh. loop til FH. loop

1.

1.

1. Fh. loop til Fh. loop

1.

1.

1. BH. loop til Bh. loop

1.

1.
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1. Fh. til Fh.
2. Fh. fra midt til Fh.
3. Fh. fra Bh. til Fh.
(Kan også køres til Bh. el. midt).

1. Fh. tiil Bh.
2. Fh. til Bh.
3. Fh. fra bh. til Bh.
4. Fh. fra Bh. til Bh
(Kan også køres til Fh. el. midt).

1. Fh. til Fh.
2. 2. Fh fra midt til FH.
(Kan også køres til Bh. el. midt).

2. 1.

1. Fh. fra Bh. til Bh.
2. Fh. fra midt til Bh.
(Kan også køres til FH. el. midt).

1. Fh. fra midt Fh. til Bh.
2. Fh. fra midt Bh. til Bh.
(Kan også køres til fh. el. midt).

BENARBEJDSØVELSER - REGELMÆSSIGE

2.1. 2. 1.

2. 1.3.

4.
1.3.

2.

OBS: Alle øvelser kan både køres med kontra eller loop. Valg af kontra eller loop kommer an på hvilket niveau man træ-
ner. Man kan også sætte serv på.
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1. Bh. til Bh.
2. Fh. til Bh.
(Kan også køres til Fh.).

2.1.

1. Bh. til Bh.
2. Fh. fra Bh. til Bh.
(Kan også køres til Fh.).

1. Fh. til Bh.
2. Bh. til Fh.
”Sommerfuglen”

BENARBEJDSØVELSER - REGELMÆSSIGE

2.

1.

1.

2.

1. Fh. til Fh.
2. Bh. til Bh.
”Sommerfuglen”

1. Fh. til Fh.
2. Fh. fra midt til Fh.
3. Bh. til Fh.
(Kan også startes fra Bh.).

1. Fh. til Bh.
2. Fh. fra midt til Bh.
3. Bh. til Bh.
(Kan også startes fra Bh.)

3. 1.2. 3. 1.2.

1. Bh. til Bh.
2. Fh. fra Bh. til Bh.
3. Fh. til Bh.
”Falkenberg” 
(Kan også køres til Fh. el. midt).

2.

1.

1.

2.

1. Bh. til Bh.
2. Fh. fra midt til Bh.
3. Bh. til Bh.
4. Fh. til Bh.
(Kan også køres til Fh. el. midt).

1. 4.2.

1. Fh. til Bh.
2. Fh. fra midt til Bh.
3. Fh. til Bh.
4. Bh. til Bh.
(Kan også køres til Fh. el. midt).

4. 1.2.

O
BS: Alle øvelser kan både køres m

ed kontra eller loop. Valg af kontra eller loop kom
m

er an på hvilket niveau m
an træ

-
ner. M

an kan også sæ
tte serv på.

3.

3.

3. 3.
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1. Bh. til Bh.
2. Bh. til Fh.
3. 1 el. 2 til Fh.
(Kan også køres til Fh. el. midt).

3.1.

•	 1. el. 2. Bh. til Bh.
•	 Bh. til Fh.
•	 Fh. til Bh.
(Kan også køres til Fh. el. midt).

•	 1. el. 2. Bh. til Bh.
•	 Bh. til Fh.
•	 Fh. til Bh.
(Kan også køres til Fh. el. midt).

BENARBEJDSØVELSER - REGELMÆSSIGE
2.

3.1.

2.

3.1.

2.

•	 Fh. fra midt til Bh.
•	 Bh. til Fh. el. Bh.
•	 Fh. el. Bh. til Bh.

3.3.

•	 1. el. 2 Bh. til Bh.
•	 Bh. til Fh. fra midt.
•	 1. el. 2. Fh. fra midt til Bh.

•	 Bh. til Bh.
•	 Bh. til Bh.
•	 Fh. fra Bh til Bh.
•	 Bh. til Fh.
•	 1. el. 2 Fh.

2.

3.1.

2.

5.1.

2.

1.

3.

4.

•	 Fh. fra ¾ til Fh.
•	 Fh. til ¾ Fh.

•	 Fh. fra ¾ Fh. til Bh.
•	 Bh. til ¾ Bh.

•	 Veksling ml. Fh. & Bh. til Bh.
•	 Bh. til ¾ Bh.

1.

OBS: Alle ovenstående øvelser kan både køres med kontra eller loop. Valg af kontra eller loop kommer an på hvilket 
niveau man træner. Man kan også sætte serv på. 

2.

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

2.

1.
1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

2.

1.
1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.



120 Bordtennis Aldersrelateret Træningskoncept

•	 Kort serv
•	 Stik/flip ¾ Bh.
•	 Åbning til ¾ Bh.
•	 Loop igen med Fh. og retur med 

Bh.

•	 Kort serv
•	 Stik/flip ¾ Bh.
•	 Åbning til ¾ Bh.
•	 Loop igen med Fh. og retur med 

Bh.

•	 Kort serv
•	 Kort til kort indtil man kan an-

gribe på halvlang.

RETUR ØVELSER/VENDE FORSVAR TIL ANGREB

•	 Halvlang serv ¾ Bh.
•	 Angrib på den halvlange serv 

med både Fh. og Bh. loop.

•	 Halvlang serv over hele bordet. 
•	 Angreb på den langlange serv 

både med Bh. og Fh. loop.

•	 Kort serv
•	 Frit spil
(NB: Aggressivt returspil).

•	 Kort el. halvlang serv
•	 Ved kort serv – læg kort igen. 

Ved halvlang serv – angrib ser-
ven. 

•	 Kort serv
•	 Flip el. stik til Bh.
•	 Spil fra ¾ Bh. hjørne mod Bh. 

– indtil der spilles ud mod FH. 
hjørne.

(Prøv at stå imod og vinde bolden).

•	 Kort serv
•	 Arbejde med /eksperimenter 

med alverdens returer.
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•	 Fri kort serv
•	 Retur – kort i Fh. el. lang stik/flip 

i Bh.

•	 Fri kort serv
•	 Fri kort el. lang stikket flip i hjør-

nerne. 

•	 Fri kort serv
•	 Fri lang retur.

9 STK. KAMP RELATEREDE ØVELSER - MED SERV PÅ

•	 Fri kort serv.
•	 Kort retur
•	 Kort retur el. flip frit. 

•	 Fri kort serv
•	 Kort retur
•	 Kort retur igen
•	 Frit spil

•	 Fri kort serv
•	 Stik el. flip i hjørnerne
•	 Åbning lige op

•	 Fri kort serv
•	 Kort retur i hjørnerne el. flip/stik 

mod maven.

•	 Fri kort serv.
•	 Kort el. halvlang retur ¾ Bh. 

hjørne.

•	 Fri kort serv
•	 Kort el. halvlang retur over hele 

bordet. 

OBS: Ved serveøvelser er det en god ide, at køre med en lang serv som variation. Evt. 1 ud af 5 server er lang. På den 
måde kommer modtageren ikke bare til at stå og vente på korte server men skal være beredt på alt – ligesom i kamp.
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•	 Fh. loop til Fh. blok.
•	 Fh. loop til Fh. blok fra midten.
•	 Fh. loop til Bh. blok
(Kan også loope fra midt el. Bh.).

3.1.

•	 Fh. loop til Bh. blok.
•	 Bh. blok til Fh. loop. 
•	 Fh. loop til Fh. blok
 Kan varieres med en el. to i en af 

siderne, el. i begge sider.  
Kan også loope fra midt el. Bh. 

•	 Fh. loop til ¾ Bh. hjørne.
•	 Forsvarmed både Fh. og Bh. til 

Fh. loop fra ¾ Bh. hjørne.

FORSVARSØVELSER
2.

1.

2.

•	 Fh. loop til Bh. fisk.
•	 Bh. fisk til Fh. loop.

•	 1,2 el. 3. Fh. loop fra Bh. til Bh. 
blok.

•	 Bh. blok til Fh. loop fra Bh. halv-
del

•	 Fh. loop fra Bh. til Fh. – frit spil / 
loop igen. 

•	 Fh. loop til Fh. blok fra midten.
•	 Fh. blok fra midt til Fh.
•	 FH. loop til et af hjørnerne
•	 Blok ned enten Fh. el. Bh.

2.

1.

3.

•	 Fh. loop fra Bh. frit over hele 
bordet. 

•	 Fh. og Bh. blok til Fh. loop fra Bh. 
hjørnet. 

•	 Fh. loop til Fh. blok.
•	 Fh. blok til Bh. loop. 
•	 Bh. loop til Bh. blok.
•	 Bh. blok til Fh. loop.

•	 Fh. loop til Bh. blok.
•	 Bh. loop til Fh. blok.
•	 Bh. loop til Fh. blok.
•	 Fh. blok til Fh. loop.

O
BS: M

an kan godt starte flere af øvelserne m
ed serv på. H

am
 der kører forsvaret kan også selv serve halvlangt for på 

den m
åde at starte øvelsen. 

2.3.

1. 1. 1. 1. 1. 1.1. 1. 1.

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
3.
3.

2.

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

4.4. 2.

1. 3.

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

1.

2. 2. 2. 4.

3. 1.

4. 2.

3. 1.
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•	 Fh. loop mod Fh.
•	 Fh. skær/def. mod Fh.

1.

•	 Fh. loop mod Bh.
•	 Bh. skær/def. mod Fh.

•	 Fh. loop mod midten.
•	 Fh. skær/def. mod midten.

ØVELSER TIL DEFENSIVE
2.

1.1.

2.

1.

2.

•	 Fh. loop mod Fh. skær/def. 
•	 Fh. loop mod Bh. skær/def.

1.

•	 Fh. loop mod Bh. skær/def.
•	 Fh. loop mod Fh. skær/def. 

•	 Fh. loop til ¾ Bh. hjørne – den 
defensive skær/deffer både med 
Fh. & Bh.

2. 1.

•	 Fh. loop mod midten Fh. skær/
def.

•	 Fh. loop enten i Bh. el. Fh. – der-
efter forfra igen. 

1.

•	 Frit Fh. loop over hele bordet til 
Bh. og Fh. skær/def.

•	 1,2 el. 3 Fh. loop til Bh. skær/def. 
•	 Fh. loop til Fh. – loop igen.

2. 1. 1., 2. el. 3.

OBS: Ved flere af de ovenstående øvelser kan man variere øvelsen med en stopbold eller sætte en serv på. Flere af ben-
arbejds- og serveøvelserne vil også kunne bruges til defensive. 

1.2.

2. 1.



124 Bordtennis Aldersrelateret Træningskoncept

•	 Fh. loop til Bh. fisk.
•	 Bh. fisk til Fh. loop.

2.

1.

•	 Fh. loop til fisk over hele bordet. 
•	 Fisk til Fh. loop. 

•	 Prik til prik – over hele bordet. 
Både lang og kort.

ANDERLEDES ØVELSER - ARBEJDE MED FØLING

•	 Fh. loop til Fh. def.
•	 Fh. def til Fh. loop.
 (Behøver ikke være defensiv for 

at køre denne øvelse).

•	 Fh. loop til def.
•	 Def. til Fh. loop
 (Behøver ikke være defensiv for 

at køre denne øvelse).

•	 Fh. loop til Fh. blok
•	 Fh. blok til Fh. def. 
•	 Fh. def. til Fh. prik
•	 Fh. prik til FH. loop
•	 Forfra igen. 

1.

•	 Fh. loop til Bh. def. 
•	 Bh. def. til Fh. loop.

•	 Bh. loop til Bh. def. 
•	 Bh. def. til Bh. loop.

•	 Forskellige varianter af loop til 
loop. 

1. 1. 1. 1. 1.1. 1. 1.

5.

4.

2.

1.

3.

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.1. 1. 1. 1. 1. 1.

1.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

1.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

2.

1.

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

2.

1.

2.

1.
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18.0 SKEMA TIL 
SPILLERANALYSE
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18.0 SKEMA TIL SPILLERANALYSE

”Spilleranalyse-skemaet” er et sim-
pelt skema på 1 A4 side, der er nemt 
og hurtigt at udfylde. Skemaet er 
ment som en hjælp til træneren til 
hurtigt at få et overblik over en spil-
lers stærke og svage sider. Skemaet 
er et afkrydsningsskema, hvor de 
ting, der skal vurderes står i venstre 
side, hvorefter træneren for hver en-
kelt kategori, skal vurdere niveauet 
med et kryds. Altså en slags karak-
terbog.

Meningen er, at når skemaet er fær-
digudfyldt, skal der analyseres og 
vurderes på spilleren. Er det de stær-
ke sider der skal styrkes eller er det 

de svage sider, der skal gøres bedre.
Denne vurdering kan godt være svær. 
Udgangspunktet er, at hvis der er 
svage sider der gør, at spilleren ikke 
kan fortsætte sin udvikling før disse 
svage sider er blevet forbedret, så 
skal der arbejdes med de svage sider. 
F.eks. hvis en spiller har et dårligt 
benarbejde, skal der nødvendigvis 
arbejdes med dette, idet benarbej-
det er en forudsætning for spillerens 
videre udvikling, hvorimod et dårligt 
baghåndsflip godt kan nedprioriteres 
i en periode til fordel for andre ting.

Der opereres her med primær og 
sekundær fejlkilde. Eksempelvis er 

benstilling eller batfatning eksempler 
på primær fejlkilder, som hvis de ud-
føres forkert afstedkommer en lang 
række andre fejl. Det handler derfor 
om, at have fokus på, at en central fejl 
kan medføre, at der er en lang række 
andre ting som udføres forkert.
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SPILLERANALYSESKEMA 

Navn: Hold: Dato:

BEMærkningEr

FORHÅND	(FH)
FH; generelt
FH; kontra
FH; loop 
FH; prik
FH; underskru
FH; flip
FH; forsvarsspil
FH; server - kort
FH; server - lange
FH; åbninger
BAgHÅND	(BH)
BH; generelt
BH; kontra
BH; loop 
BH; prik
BH; underskru
BH; flip
BH; forsvarsspil
BH; server - kort
BH; server - lange
BH; åbninger
ØVRIgE
UDGANGSPOSITION
BOLDSIKKERHED – generelt
BENARBEJDE – siderne
BENARBEJDE – dybt
BENARBEJDE – sideværds
BENARBEJDE – væk fra bord
KINATRÆNING
LÆRINGSPARATHED
LÆRINGSVILLIGHED
TAkTisk
TAKTISK – offensivt
TAKTISK – defensivt
MEnTALT
Selvtillid / selvværd
Motivation (Indre)
Motivation (Ydre)
Visualisering
FYsisk & FYsiOLOgisk Tr.
Kondition (aerob træning)
Anaerob træning
Styrke – ben
Hurtighed
Trænérbarhed

HUSK,	at	brugen	af	video	generelt	i	træningspas	kan	understøtte	en	spillersamtale	konstruktivt.
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7 hurtige til Mads Flod-Sørensen 

Hvor	gammel	var	du,	da	du	startede	til	bordtennis	og	hvor?
Jeg startede med at spille bordtennis på fritidshjemmet og i skolen da jeg var ca. 
8 år gammel, og blev meldt ind i TMG-bordtennis da jeg var 9 år. 

Hvorfor	var	det	bordtennis	der	blev	din	sport?
Jeg kunne godt lide udfordringen ved at det i bordtennis, modsat f.eks. fodbold 
og håndbold som jeg også gik til, var op til mig selv at klare udfordringerne. 
Jeg var desuden også heldig med at TMG på daværende tidspunkt var en meget 
velorganiseret klub, der sørgede for trænere og engagerede ledere til træning og 
holdkampe. 

Hvad	er	drivkraften	for	dig	i	dag	(nævn	gerne	flere	ting!)
Arbejdet med de små detaljer der kan være afgørende for om bolden sidder, eller man laver en fejl.
Fascinationen af hvor mange forskellige ting der har indflydelse på om man bliver en god bordtennisspiller.
Arbejdet med en masse målrettede børn og unge mennesker, der lige som jeg synes at bordtennis er det fedeste. 

Nævn	5	ting	som	du	værdsætter	hos	en	dygtig	træner.
Engagement: 
Det smitter af på spillerne når træneren er engageret. Det gør også at træneren vil være åben for at udvikle sig, og lære 
af andre.

Ydmyghed: 
Man må som træner aldrig glemme at det er spillerne der skal slå bolden ind, og at det derfor altid skal være dem der er 
udgangspunktet. 

Øje for detaljer: 
Bordtennis er et utrolig kompliceret spil, og derfor skal man være interesseret i de små detaljer der er afgørende. 

Elske at være i hallen. 
At være træner indebærer mange lange dage i hallen. Derfor skal man elske at være i hallen!

Tålmodighed: 
Det tager lang tid at blive god til bordtennis, og det kræver tålmodighed af både træner og spiller. Det er nemt at tabe 
overblikket hvis man glemmer dette! 

Hvad	er	et	talent	for	dig?		 Hvilke	egenskaber	skal	han	have?
Boldøje:    Så man naturligt ser skru
Vinderinstinkt:   Så man elsker at spille kampe, også når stillingen er 9-9 i 5. sæt.
Træningsvilje:   Det kræver rigtig meget træning at blive god til bordtennis, og uden denne træning finder  
   der ikke nogen chance for at udvikle sig til topspiller.
Evnen til at lære:   Jo hurtigere man er til at lære nye ting, og rette de ting man har fokus på, jo hurtigere kan  
   man udvikle sig til en topspiller.    

Fortæl	om	den	sejr	der	betyder	mest	for	dig?	
Hvad gjorde forskellen og hvorfor betyder netop denne kamp/sejr mest for dig. 
Selv om det efterhånden er ved at være mange år siden, vil vores guldmedalje i juniorhold ved UEM i 1994 altid stå som 
noget specielt. Det var første gang et dansk hold vandt noget, og betød meget for vores opfattelse af hvad man kan opnår 
som dansker. 

Hvordan	ser	bordtennis	ud	om	10	år?	Hvilke	egenskaber	er	vigtigst?
Jeg tror at fysikken får en større og større indflydelse, da træningsmængden kun vil stige i fremtiden. Det bliver også 
vigtigere at man fra forbund, klubber og skoler bliver bedre til at samarbejde, da denne øgede træningsmængde vil starte 
allerede når spillerne er 8-9 år gamle. 
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19.0 KOST & 
ERNÆRING
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19.0 KOST & ERNÆRING

EM semifinalen 2009. Maze vs. Boll. 
Maze fører 3-0 i sæt. Inden alle dan-
ske bordtennisfans har set sig om 
er stillingen 3-3 i sæt. Timo Boll har 
vundet de seneste 3 sæt efter en 
katastrofal start på kampen. Han er 
tilbage selvom det har kostet mange 
kræfter. Sidste sæt venter. 

Boll er med til 4-4, så er der udsolgt 
og han taber sættet 11-4 og Maze bli-
ver Europamester.

Ovenstående er sandt mens neden-
stående forløb er ”skabt”.  

I efteranalysen af kampen står det 
klart, at de sidste 24 timer inden 
kampen var Bolls kost meget fattigt 
på kulhydrat. Hans kulhydratdepoter 
var derfor ikke fyldte før kampstart 
og medvirkede til, at kræfterne slap 
op og koncentrationen svigtede. 

Ovenstående er et delvist tænkt ek-
sempel, men kunne sagtens være 
virkelighed – og du kan som træner 
sikkert nikke genkendende til eksem-
plet. Dette kapitel vil give et bud på, 
hvordan den unge bordtennisspillers 
ernæring skal se ud. 

Gode og velovervejede kostvaner er 
en forudsætning for en optimal præ-
station og optimalt udbytte af træ-
ningen. 

Det er DBTUs holdning, at det ud 
over forældrene også er talenttræ-
neren, træneren og klubbens ansvar 
at bevidstgøre om kostens betydning 
og gode vaner. Dog er det kun spil-
lerens opgave at sørge for, at indtage 
maden. 

Det er derfor vigtigt, at klubben har 
en kostpolitik i dens politikkatalog og 
i deres cafeteria. Denne skal bl.a. in-
deholde holdninger til kamp, træning, 
ophold og arrangementer i klubben.
Det sender et positivt budskab om 
det at spise sundt og ernæringsrigtigt 

med det klare formål at give kroppen 
optimale betingelser for at kunne 
klare træningen og fortsat fysisk ud-
vikling. Samtidig er de rigtige kostva-
ner med til at forebygge skader. 

Øget træningsmængde betyder, at 
der stilles større krav til kosten. Med 
en træningsmængde på omkring 18 
timer ugentligt, er det centralt, at 
talentspillere får praktiske informa-
tioner om kost samt mulighed for at 
tilegne sig teoretisk viden om næ-
ringsstofferne, sammensætning af 
kosten samt nødvendigheden af øget 
energiindtag. Dette er vigtigt for at 
bevidstgøre dem om, hvad og hvor 
meget de indtager, og hvornår de skal 
indtage maden i forhold til træning 
og kamp.

Forældre og klubben skal hjælpe 
spilleren med at planlægge indta-
get og timingen af mad og drikke 
i forbindelse med bordtennisakti-
viteter, da der er en direkte sam-
menhæng til præstationsevnen. 

Udbuddet af drikkevarer og fø-
devarer til træningssamlinger og 
i sportshaller/træningsanlæg skal 
være velovervejet og understøtte 
de holdninger og den viden, vi har 
på området. 

KOSTVANER
De følgende kostvaner gælder både 
i forhold til, hvad spillerne spiser og 
drikker, hvor ofte de spiser, og hvor 
meget de spiser. 

Overordnet gælder følgende: 
Spilleren skal altid have et godt mor-
genmåltid, et mellemmåltid formid-
dag, frokost, et mellemmåltid om 
eftermiddagen FØR træning, et mel-
lemmåltid EFTER træning, aftensmad, 
og evt. et mellemmåltid sen aftenen. 
Altså 5 til 8 måltider dagligt afhæn-
gig af træningsmængden. 

Sådan kan det se ud:

Morgenmåltid

Morgenmåltid
•	 Havregryn/-grød	 med	 magert	

mælkeprodukt og frugt til (f.eks 
banan, pære, blomme, rosiner el-
ler lign.).

•	 Cornflakes,	 müesli	 og	 magert	
mælkeprodukt til (f.eks Cheasy, 
A38, skummet-, mini- eller let-
mælk),

•	 Rugbrød	eller	grovbrød	med	ma-
gert pålæg/ost,/æg samt lidt mar-
melade. Hertil mælk eller juice/
frugt.

Spis altid morgenmad forud før 
du skal i skole eller til træning. 
Morgenmaden giver dig energi, sta-
bilt blodsukker og sikrer dig langt 
mere koncentration og oplagthed til 
både skole og træning.

Mellemmåltider
Mellemmåltider er vigtige både før 
og efter træning og kamp. Før træ-
ning og kamp skal kroppens kulhy-
dratdepoter være fyldte og der skal 
sikres væskebalance. Efter træning 
skal kroppen repareres og depoterne 
genopfyldes. I timerne efter træning 
bør du udnytte at kroppen er ekstra 
hurtig til at genopfylde kuldepoterne. 
Så spis mange kulhydrater lige efter 
træning – især, hvis du træner flere 
gange dagligt. Husk at drikke vand til.
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Forslag er:
•	 Brød med magert kødpålæg/ost, 

evt. med lidt mager dressing og 
grønt (peber, tomat, karse, persil-
le, avokadosnitter). Hertil banan 
eller en lille æske rosiner (ca. 40 
g).

•	 Grovbolle med figenpålæg, sylte-
tøj. Hertil ¼ liter mælk.

•	 Mager yoghurt med drys (f.eks 
en Cultura naturel med fiberdrys) 
samt en banan eller rosiner.

•	 Fedtfattig	 müslibar/kiks	 og	 en	
1/4-½ liter mælk eller drikkeyo-
gurt

•	 Sandwich med salat, magert kød 
eller fisk. 

•	 Fedtfattig kakaomælk. 

Vand til alle restitutionsmåltider.
Lær dig selv at få kulhydrater så hur-
tigt som muligt efter hård træning 
eller kamp

Frokost
•	 Rugbrød	med	magert	pålæg	samt	

grøntsager. Hertil evt. frugt. 
•	 Pastasalat	med	 fisk	 eller	magert	

pålæg, grøntsager. Hertil evt. 
frugt. 

•	 Grovbolle	 med	 magert	 pålæg.	
Hertil grøntsager og evt. frugt. 

•	 Kyllingesalat	 eller	 kyllingesand-
wich med grøntsager og evt. frugt

•	 Tunsalat	 eller	 tunsandwich	 med	
grøntsager og evt. frugt

Aftensmad 
•	 Når du træner mindre end 1½ 

time om dagen bør du spise efter 
Y-tallerkenmodellen:

•	 1/5	af	tallerknen	fyldes	med	pro-
teinrige fødevarer, som magert 
kød, fisk, fjerkræ (max 10 g. fedt 
pr. 100 g.). Fisk har ingen øvre 
grænse for fedtindhold

•	 	2/5	del	af	tallerknen	fyldes	med	
kulhydratrige fødevarer som ris, 
pasta, kartofler, kartoffelmos, 
brød.

•	 2/5	 af	 tallerknen	 fyldes	 med	
grøntsager, der giver masser af 
vitaminer og mineraler.

•	 Når du træner hårdt eller mere 
end 1½ time dagligt bør du spise 
efter Elite-tallerkenmodellen:

•	 ½	af	tallerknen	fyldes	med	kulhy-
dratrige fødevarer

•	 ¼	af	tallerknen	fyldes	med	prote-
inrige fødevarer

•	 ¼	af	tallerknen	fyldes	med	grønt-
sager

Til begge tallerkner kan der fint ser-
veres mager sovs eller dressing.

Sen aften 
•	 Frugt
•	 Fedtfattig kage
•	 Brød med magert pålæg, honning 

eller syltetøj

Det vigtigste er, at spilleren spiser 
nok, balanceret (efter tallerkenmo-
dellerne) og varieret – dog kan det 
være fornuftigt, at spillerne ved lidt 
om de energigivende næringsstoffer 
kulhydrat, protein og fedt. 

Kulhydrat
Kulhydrat er kroppens vigtigste ener-
gikilde. Det er kulhydraterne, der 
skal bidrage med den overvejende 
andel af det daglige energiindtag. 
Kulhydraterne lagres i kroppen som 
glykogen – og er det ”brændstof” 
spilleren skal bruge til en bordten-
niskamp. Disse glykogendepoter kan 
opbruges efter 1½ til 2 timers hårdt 
arbejde – og endnu hurtigere, hvis de 
ikke er fyldte fra starten. 

Hvis den daglige indtagelse af kul-
hydrater ikke er tilstrækkelig, bliver 
glykogendepoterne gradvist reduce-
ret, hvilket betyder at spillerens evne 
til at udføre arbejde med høj intensi-
tet er nedsat, udmattelse indtræffer 
og koncentrationen svækkes. 

Kulhydrat bør udgøre mellem 55 og 
65 % af energiindtaget. Jo højere ak-
tivitetsniveau, jo mere kulhydrat. 

Mellemmåltid

Frokost

Aftensmåltid
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Gode kulhydratkilder er f.eks. pasta, 
ris, brød, havregryn, cornflakes, kar-
tofler, bulgur, bananer, rosiner og tør-
ret frugt. 

Proteiner
Proteiner er med til at opbygge og 
vedligeholde kroppens væv - f.eks. 
muskelvæv. Dermed er proteiner vig-
tige i forhold til unge med stor træ-
ningsmængde og specielt for unge 
eliteudøvere der træner dagligt og 
samtidig er i vækst.

Protein bør udgøre mellem 10 og 
20 % af energiindtaget. I perioder 
med meget styrketræning bør pro-
teinindtaget times således at der 
indtages protein lige efter denne 
træning for at genopbygge beskadi-
get muskelvæv. Det er en myte at jo 
større mængde protein der indtages 
desto større muskelmasse får man. 
Kodeordet er snarere timing.

Proteinbehovet kan dækkes med en 
almindelig varieret kost. Gode pro-
teinkilder er f.eks. magre mælkepro-
dukter, magert kød, ost, fjerkræ, fisk, 
skaldyr og æg. 

Fedt
Fedt udgør en væsentlig energikilde. 
Desuden indgår fedt i cellemembra-
ner, hvilket betyder, at fedt er nød-
vendigt for at cellemembranerne 
konstant kan fornyes. Desuden har 
fedtvævet en varmeisolerende funk-
tion. 

Fedt bør udgøre 20-30 % af en spil-
lers energiindtag. Spilleren skal dog 
være opmærksom på, hvilken type af 
fedt der indtages. Der findes mættet 
og umættet fedt.

Den samlede mængde af de mættede 
fedtstoffer skal begrænses til maks. 
10 % af det daglige energiindtag. 
Mættet fedt findes i federe kødtyper, 
fede mejeriprodukter (smør, fløde, 
sødmælk mv.), chips, pommes frites, 
kager etc.

De umættede fedtstoffer anbefales 
at udgøre 15-25 % af energiindtaget. 
Umættet fedt findes i fisk, nødder, 
kerner, oliven, avocado samt plante-

olier (raps- og olivenolie anbefales til 
madlavning), 

Vitaminer og mineraler
Behovet for vitaminer og mineraler 
dækkes for almindelige mennesker i 
en almindelig og varieret sund kost, 
og ernæringseksperter peger på, at 
det som udgangspunkt er unødven-
digt med tilskud. Som eliteudøver er 
det imidlertid vigtigt at supplere den 
daglige kost med en multivitamin-
tablet.

Derudover er der nogle stoffer, som 
skal have særlig opmærksomhed, 
nemlig kalk og jern. 

Kalk opbygger og vedligeholder 
knoglerne, og behovet kan dæk-
kes ved anbefalet ½ liter mælk eller 
mælkeprodukt dagligt. Jernbehovet 
er øget i vækstperioder. Jern findes 
bl.a. i kød, indmad, grønne grøntsa-
ger og tørret frugt. Kroppen optager 
bedst de animalske jernkilder.

Væske
Væske er vigtig på grund af det øge-
de svedtab under træning og kamp. 
Specielt under varme og øget luftfug-
tighed skal der sættes ekstra fokus 
på væske. 

Mangel på væske kaldes dehydrering 
– og dehydrering har en negativ ef-
fekt på præstationen. Derfor bør der 
indarbejdes gode vaner for indtagel-
se af væske. 

Tørst er en dårlig indikator for væ-
skeunderskud – der skal indtages 
væske, inden man bliver tørstig. 
Under træning kan der f.eks. indtages 
væske hvert 15 minut – i en pause i 
træningen. 

Efter træning og kamp bør der ligele-
des drikkes rigeligt for at genoprette 
væskebalancen. 

Råd	nr.	1
Kostanbefalingerne til eliteidrætsud-
øvere lyder på at der skal spises efter 
følgende sammensætning
Kulhydrat: 55-65E %, hvoraf tilsat 

sukker (slik, sodavand 
o.l.) maksimalt må udgøre 
14E % 

Protein: 15E % (10-20 Evt)
Fedt: 30E % (25-35E %)

Præcis hvor meget mad den enkelte 
spiller skal indtage, kommer an på 
spillerens størrelse og fysiske aktivi-
tetsniveau. 

På Team Danmarks hjemmeside 
kan du skønne dit energibehov og 
se et dagskostforslag der passer til. 
Desuden kan du på deres hjemme-
side bestille en publikation: ”Kost og 
Elitesport – Basal Sportsernæring” 
hvor du kan læse, hvordan du bereg-
ner dit energibehov. Her kan du også 
læse mere udførligt om ernæringen 
af en elitesportsudøver. 

Råd	nr.	2
Spis varieret. Ingen fødevarer inde-
holder alle de næringsstoffer, som 
dine spillere har brug for, så for at 
få dækket deres behov, skal de spise 
varieret. 

Det vil sige, spis mælkeprodukter, 
kartofler, ris, pasta, forskellige typer 
brød, forskellig frugt, grønt, kød, fisk 
og fjerkræ. 

Råd	nr.	3
Skab balance mellem træning og ind-
tag af måltider og væske. 
•	 Morgenmåltid	–	spises	2	timer	før	

træning. 
•	 Mellemmåltid	 –	 altid	 lige	 efter	

træning (senest 20 min. efter)
•	 Frokost	 –	 senest	 2	 timer	 før	 en	

eftermiddagstræning
Mellemmåltid
•	 Aftensmad	–	skal	være	meget	rig	

på kulhydrat dagen før en kamp. 
•	 Evt.	et	mellemmåltid	sen	aften	
Ovenstående er ”vejledninger” da det 
altid er den enkelte spiller der bedst 
ved hvad der fungerer for denne. 
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Ved høj aktivitet gennem længere 
tid som under den tidligere nævn-
te 7 sæts bordtenniskamp, specielt 
i varme omgivelser, kan det være 
fordelagtigt at indtage sportsdrik 
med kulhydrat og natrium. Der 
anbefales kulhydrat koncentration 
på 4-8 % og et natrium på 50-70 
mg. pr. 100 ml. indtaget væske. 

Mere viden
Team Danmark afholder regionale 
kostkurser – basal sportsernæring 
for spillere og forældre. 
Læs mere på Team Danmarks - eller 
på elitekommunernes hjemmesider. 
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20.0 DE 10 
FORÆLDREBUD
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20.0 DE 10 FORÆLDREBUD

Forældre er en vigtig ressource hvis man vil være eliteidrætsudøver. Det er vigtigt, at man som forældre bakker op om 
sit barn og dennes idrætsvalg men der er en hårfin balance mellem at være støttende for sit barn og ambitiøs på sit barns 
vegne. 

DBTU har lavet 10 forældrebud, som er en vejledning til forældre og andre interesserede om hvordan de bør opføre sig.

1 Vis interesse i forbindelse med træning og kamp – dit 
barn ønsker det.

Som spiller er det vigtigt at føle opbakning fra baglandet. 
Derfor er det også vigtigt, at du som voksen interesser 
dig for og bakker op omkring dit barns idræt.

2 Vær anerkendende overfor BEGGE spillere under 
kamp.

Det er vigtigt, at du ikke kun bakker op om dit eget barn. 
Støt og anerkend begge spillere for de gode ting de gør. 
Det er fair play

3 Giv opmuntring i både med- og modgang. Overlad til 
dit barns træner at kommentere det rent bordtennis 
faglige.

Det er træneren, der har ansvaret for, at hjælpe dit barn 
omkring sporten. Som forældre skal du hjælpe med det 
udenom. Du ville ikke blive glad hvis træneren blander 
sig i, hvornår I som familie inviterer gæster! 

4 Respekter trænerens beslutninger. Træneren er den person der er tættest på dit barns 
sportslige udvikling og der er – næsten altid – en bag-
grund for de beslutninger der er truffet eller træffes. I 
stedet for at være kritisk i tilgangen til disse, så bak op 
om træneren.

5 Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/
hendes afgørelser og bland dig aldrig i beslutninger 
truffet af spillerne selv i en dommerløs kamp.

Dommeren bestemmer. Send det rette signal, når du er 
tilskuer, så vi bevarer respekten om dommerens beslut-
ninger. Hvis det er dit barn der selv dømmer, så lad dem 
diskutere sig frem til den – for dem – rigtige beslutning i 
situationen. 

6 Vejled dit barn omkring fornuftig kost – før/under og 
efter træning og kamp.

Det er vigtigt, at du fremstår som et godt eksempel for 
dit barn. Hjælp med, at sikre at madpakken indeholder de 
rette ting til en succesfuld træning el. kamp. 

7 Spørg om kampen, træningen eller samlingen var 
spændende og sjov – ikke kun om resultatet og hvor-
dan det gik.

Specielt i de unge år er det vigtigt, at fjerne fokus fra 
resultaterne og i stedet fokusere på udviklingen. 

8 Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke. 
Spørg træneren til råds.

Enhver idrætsgren kræver godt udstyr men alt med 
måde. Udstyr kan blive for godt til dit niveau.

9 Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om ini-
tiativer som forældremøder mv., hvor I kan afklare 
ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre for-
udsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og 
engagement.

Alle ønsker anerkendelse – og anerkendelse for en frivil-
lig leder kan både være et ”tak” men også at man deltager 
i aktiviteterne. Jo flere der deltager jo større er lysten for 
at lave arrangementet igen. 

10 Tænk på, at det er dit barn der spiller bordtennis – ikke 
dig!

Opbakning er vigtigt – men lad dit barn bestemme tem-
poet for hans udvikling.
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21.0 UDSTYR
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21.0 UDSTYR

Som træner står man med et stort 
ansvar overfor sine spillere med 
hensyn til at vejlede korrekt omkring 
materialevalg. Det er vigtigt, at træ-
neren tænker sig nøje om inden han 
vejleder spilleren, da vejledningen 
skal være med til at fremme spille-
rens udvikling.  

21.1 VALG AF BAT
Når du som træner skal hjælpe dine 
spillere med at vælge det “rigtige 
bat” er der en lang række ting, som 
du skal have med i dine overvejelser, 
inden du sammen med spilleren/for-
ældrene træffer det endelige valg af 
bat:

•	 Hvordan	 er	 spillerens	 tekniske	
formåen?

•	 Hvor	lang	tid	har	spilleren	gået	til	
bordtennis?

•	 Hvor	mange	penge	ønsker	spille-
ren/forældrene at bruge på et nyt 
bat?

Det første spørgsmål omhandler spil-
lerens tekniske formåen. I den for-
bindelse skal man som træner tage 
spillerens tekniske formåen op til 
overvejelse. Det vil sige, om spilleren: 

•	 Har	lært	de	mest	elementære	slag
•	 Rammer	bolden	tidligt	eller	sent
•	 Spillerens	batfatning

Såfremt spilleren har svært ved at 
styre battet er det fordi, det er for 
hurtigt. Det kan hæmme spillerens 
tekniske udvikling. Det vil i praksis 
betyde, at spilleren vil få svært ved 
at lære de forskellige slag korrekt, 
idet battets hurtighed betyder, at 
spilleren ikke behøver slå til bolden 

- og derfor “kommer til” og “skubbe” 
til den i stedet. Det kan i værste fald 
betyde, at spillerens tekniske udvik-
ling går i stå.

Et bat, som dem man kender fra le-
getøjsbutikkerne/sportsforretninger, 
der er helt uden skru, kan være svæ-
re at spille med, når man skal indlære 
slag og skru. Den glatte overflade be-
tyder, at bolden slet ikke får fat i be-
lægningen, og det er dermed næsten 
umuligt at sætte skru i bolden.

Når spilleren skal anskaffe et bat, 
må man derfor tage fat i det tredje 
spørgsmål, omkring hvor meget spil-
leren/forældrene vil bruge på at an-
skaffe et bat. I den forbindelse kan 
man tage følgende 2 alternativer un-
der overvejelse:
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1) Købe et bat som spilleren kan 
spille med hele den første sæson 
- for derefter at udskifte det, når 
spilleren er blevet bedre. Et ty-
pisk begynderbat, koster mellem 
100 og 250 kr. Det er dog vigtigt 
at man gør spilleren/forældrene 
opmærksom på, at battet skal kø-
bes hos en rigtig bordtennisfor-
handler.

2) Købe et godt træ (allround - med 
lige greb) og købe belægninger 
med en tykkelse på maksimum 
1½ mm til både forhånd og bag-
hånd.

Fordelen ved det første alternativ er, 
at spilleren/forældrene ikke bruger 
unødvendigt mange penge, før spil-
leren er helt sikker på, at sporten er 
den rette. Ulempen er, at spillerne så 
senere skal udskifte battet - og der-
med ofre flere penge.

Såfremt spilleren/forældrene vælger 
det andet alternativ - og køber et godt 
træ, der typisk vil koste mellem 175-
250 kr. - så er fordelen, at spilleren 
løbende kan udskifte belægningerne 
efterhånden som udviklingen skrider 
frem - og stadig beholde træet.

I forbindelse med anskaffelsen af 
træet, skal man huske på, at træet 
ikke må være for hurtigt. Det vil der-
for være hensigtsmæssigt at starte 
med et allroundtræ med lige greb. 
Det lige greb giver de bedste forud-
sætninger for en korrekt batfatning.

Det er vigtigt, at battets greb pas-
ser til spillerens hånd. Et upassende 
greb, der enten er for tyndt eller tykt 
kan medføre at spilleren udvikler en 
forkert batfatning.
 
Grundreglen er, at når spilleren hol-
der på battet med korrekt batfatning, 
så skal bathåndens ring- og langfin-
ger akkurat kunne nå rundt om hele 
håndtaget. 

Kan fingrene ikke nå rundt, er gre-
bet for tykt, medens grebet er 
for tyndt, hvis fingrene hviler på 
huden ved tommelfingerroden.  
Det er centralt, at grebet understøtter 
det neutrale batgreb.
 
Specielt for yngre spillere er det til-
lige vigtigt, at battet ikke er for tungt, 
da det kan medføre, at håndleddet 
”knækker” med uhensigtsmæssig 
slag indlæring og eventuelle overbe-
lastningsskader til følge.

Da der findes mange typer af bat-
greb og -størrelser, er det hensigts-
mæssigt, at spilleren prøver sig frem 
i samråd med træneren.

Belægningerne må ikke, som før be-
skrevet, være tykkere end 1,5 mm. 
Hvis de er tykkere, betyder det mere 
fart og mere fart er ensbetydende 
med nedsat kontrol som igen bety-
der, at slagene ikke indlæres rigtigt 
på begynderniveau. Gode belægnin-
ger koster ca. 150-250 kr. pr. side.

21.2 VALG AF SKO
Det er vigtigt at spilleren har et 
par ordentlige indendørs sko. 
Hovedreglen mht. indendørs sko er 

at der ikke må være sort sål under 
skoen, da det vil afsætte mærker på 
gulvet, hvilket ikke er tilladt de fleste 
spillesteder. 

Når det er blevet sagt er der mange 
forskellige vejledningsmuligheder 
som træner. I modsætning til valg 
af bat kan træneren mht. valg af sko 
godt anbefale spilleren at søge vej-
ledning hos de forskellige sportsfor-
retninger og ikke kun søge i retning 
af bordtennisforhandlerne. 

Som træner kan man give spilleren et 
par ord med på vejen mht. når der 
skal vælges sko. Det er vigtigt, at 
spilleren er opmærksom på, at skoen 
skal kunne støtte foden og at sålen 
ikke bliver for tynd, så der kommer 
for mange stød op igennem foden, 
når spilleren bevæger sig.

Før i tiden var det moderne at spille 
i så tynde/lette sko som muligt, men 
det har vist sig senere at der kom-
mer for mange skader, så derfor er 
det gået over til at skoen nu skal 
være mere støttende/stabile og være 
bedre til at forbygge skader. 

(Håndleds knæk)
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Det er dog vigtigt, at sålen ikke bliver 
for høj dvs. ligesom løbesko, da de vil 
blive for klodsede at bevæge sig i og 
der vil være for stor chance for at 
vrikke om ved sideleds forflytninger.

Man skal være opmærksom på som 
træner, at de spillere som træner 
meget samt har problemer med fød-
derne får lavet indlæg til skoene. Ved 
at spillerne får indlæg kan de få mini-
meret mange fodskader og på denne 
måde kan de opretholde en bedre og 
hårdere træningsmængde.

21.3 VALG AF BEKLÆDNING
Med hensyn til hvad spilleren skal 
have på, når man spiller bordtennis 
er der mange valgmuligheder, men 
der er selvfølgelig noget der er bedre 
end andet. Udgangspunktet for vej-
ledningen skal være at spilleren har 
god bevægelighed i tøjet og føler sig 
tilpas.

Spilleren skal have en træningsdragt 
på når man starter opvarmningen, så 
man hurtigt får oparbejdet varmen i 
kroppen og musklerne. Når opvarm-
ningen er slut skal træningsdragten 
tages af så spilleren får yderligere 
god bevægelighed til at flytte sig og 
spille optimalt. Spilleren er nu iført 
et par korte bukser og en kortærmet 
trøje.

Spilletøjet kan selvfølgelig være i 
alle mærker og købes alle steder. 
Det eneste man skal gøre spilleren 
opmærksom på er at tøjet ikke må 
være primært i farven hvid, da man 
så vil få svært ved at se bolden, som 
modspiller og til kamp vil man få at 
vide af overdommeren, at man ikke 
må stille op i det.

Det er i øvrigt klogt at holde sig ajour 
med ITTFs spilleregler. Heri er det 
nærmere defineret, hvad spilleren 
må være iført.
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22.0 FØDEKÆDEN I 
DANSK BORDTENNIS
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22.0 FØDEKÆDEN I DANSK BORDTENNIS

For mange bordtennisspillere, så er 
drømmen – landsholdet. Det at stå i 
landsholdsdragten, klar til sin første 
landskamp er stort. 

Mange stifter første gang bekendt-
skab med bordtennis, når de begyn-
der i skole. Når de efter skoledagen 
kommer på SFO’en, i fritidsklub mv. 
møder mange deres første bordten-
nisbord. 

Andet trin i fødekæden er måske 
også det vigtigste for at holde drøm-
men i live. Alle vore klubber. Det er 
nemlig i klubberne, at man stifter be-
kendtskab med ”det rigtige spil” for 

første gang. Det er her – i klubberne – 
at den blivende interesse skabes, det 
er her fundamentet lægges. 

Efterhånden som talentet vækkes, 
så er næste skridt at deltage i uni-
onstræning (for nogle unioner) eller 
komme ind omkring talentcentrene.  

Talentcentrene er sidste led i føde-
kæden inden STIGA træningscenter 
i Brøndby. De spillere der deltager 
i talentcentertræning er derfor de 
spillere der forventes at have bedst 
chance for at komme i betragtning til 
landsholdene 

Siden hen kan man komme ind og 
træne på STIGA træningscenter i 
Brøndby. Det er hovedsageligt se-
niorspillere, der træner her, men 
ungdomsspillere, som der er forvent-
ninger til kan blive landsholdsspil-
lere på længere sigt, har også nogle 
træningspas der. Og dette er sidste 
step inden en eventuel udtagelse til 
landsholdet. I STIGA træningscenteret 
er det landstrænerne der står for den 
daglige træning, mens det er ansatte 
talentcentertrænere der forestår 
træningen på talentcentrene.

Landsholdene

Elitecenter	niveau

Talentcenter	niveau

Unionsniveau

Skoler	&	SFO’er
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Elitecenteret
Idrættes	Hus

Brøndby

Herrelandsholdet	samt	de	største	
U-talenter	træner	her

Talentcenter	Vest
Århus

(Damelandsholdet	har	base	her)

Talentcenter Fyn
Odense

Talentcenter Øst
Afholdes	af	minimum	3	klubber	der	
arbejder	sammen	og	søger	om	støtte

Klubtræning Unionstræning Klubtræning

Klubtræning

Figur 29; DBTUs Elitestruktur
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6 hurtige til Jonathan Groth

1.	Hvor	gammel	var	du,	da	du	startede	til	bordtennis	og	hvor?
Jeg var 8 år gammel da jeg startede i Albertslund bordtennisklub

2.	Hvorfor	var	det	bordtennis	der	blev	din	sport?
Jeg synes det var utrolig fedt at man kan styre og kontrollere 
så mange ting og så er der mange detaljer og finesser i spillet. 
 
3.	Hvad	er	drivkraften	for	dig	i	dag	(nævn	gerne	flere	ting!)
Den største drivkraft er når man kan mærke at der sker frem-
skridt og at man hele tiden udvikler sig. Derudover når man ser at 
træningen giver pote i kamp

4.	Nævn	5	ting	som	du	værdsætter	hos	en	dygtig	træner.
Kommunikation, ydmyghed, overblik, sans for detaljerne, og at 
træneren brænder for det.

5.	Hvad	er	et	talent	for	dig?	Hvilke	egenskaber	skal	han	have?
Man skal kunne noget specielt med en bold og synes det er sjovt 
at prøve nye ting. Desuden skal man også kæmpe for at udnytte 
sit talent bedst muligt.

6.	Hvordan	ser	bordtennis	ud	om	10	år?	Hvilke	egenskaber	er	
vigtigst?
Tror ikke der kommer til at ske de helt store ændringer i forhold 
til nu. Det er vigtigt at have en vindermentalitet hvor man bræn-
der for det. Så kan man komme langt.
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23.0 RUNDT OM 
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23.0 RUNDT OM DBTU

Dansk BordTennis Union blev stiftet 
den 16. januar 1943. 

DBTU er underlagt de for Danmarks 
Idræts-Forbund og International 
Table Tennis Federation til enhver 
tid gældende love og bestemmel-
ser. DBTU er medlem af Danmarks 
Idræts-Forbund (DIF), International 
Table Tennis Federation (ITTF), 
European Table Tennis Union (ETTU) 
og Northeuropean Table¬Tennis 
Union (NETU).

Unionens formål er at virke for 
bordtennissportens fremme. Det på-
hviler således blandt andet DBTU 
at træffe bestemmelse om afhol-
delse af landskampe, udskrivning af 
Danmarksmesterskaber, gennemfø-
relse af træner- og lederuddannelse 
samt at fastsætte turneringsregle-
ment og andre nødvendige regle-
menter.

DBTU skal virke for opretholdelsen 
af det nødvendige antal lokalunioner 
og fastsætter disses områder. DBTU 
skal endvidere fremme samarbejdet 
mellem lokalunionerne og repræ-
sentere disse overfor bl.a. DIF, Team 
Danmark, ITTF og ETTU og NETU.

DBTUs medlemmer er lokalunionerne 
og disses medlemsklubber, der er til-
knyttet DBTU gennem lokalunionen.
DBTU havde i 2009, 9053 aktive 
medlemmer fordelt på 214 klubber.

DBTU-arrangementer
DBTU arrangerer hvert år danske 
mesterskaber for ungdom, seniorer 
og veteraner. Derudover er der på 
seniorsiden en løbende Grand Prix 
serie, der forløber over 5 stævner 
afsluttende med en Grand Prix finale. 

Endvidere afvikles der 1 årligt Top12-
stævne for de bedste ungdomsspil-
lere i hver aldersklasse.

DBTU har endvidere i årene 2000-
2004 samt i 2009 været vært for 
Danish Open, en afdeling af den 
internationale ProTour. I 2005 var 
DBTU arrangør af EM i Århus.

Få	besøg	af	udviklingskonsulenten
Alle klubber under DBTU har mulig-
hed for at få besøg af DBTUs udvik-
lingskonsulenter. 

Vi arbejder i DBTU på at blive mere 
synlige i klubberne – og derved opnå 
større indsigt i de mange aktiviteter, 
der foregår i landets bordtennisklub-
ber. På et ’klubbesøg’ er klubben i fo-
kus. Vi snakker om klubbens aktuelle 
udfordringer og går i dybden med 
emner som fx medlemsrekruttering 
og -fastholdelse, træneruddannelse, 
forældreinvolvering mv.

Klubberne har endvidere mulighed 
for at samle bestyrelse, trænere, spil-
lere og/eller forældre til debat, inspi-
ration og information om klubbens 
opgaver.

Mulige	emner	kan	være:
•	 Klubbens	 organisation	 og	 opga-

vefordeling
•	 Hvad	har	I	gang	i?	Fortællinger	i	

klubben!
•	 Forældresamarbejde
•	 Hvad	 gør	 vi	 for	 at	 undgå	 med-

lemsfrafald?
•	 Træner-	og	lederuddannelse
•	 Klubbens	målsætning
•	 Klubbens	årsplan	
•	 Se	 de	 unge	 som	 en	 ressource!	

Involvering af klubbens unge 
medlemmer.

•	 ?????	 	 -	 klubbens	 specifikke	 øn-
sker

Passer et eller flere af ovenstående 
tilbud til situationen i din klub, så 
tøv ikke med at henvende dig til én 

af DBTUs udviklingskonsulenter – så 
finder vi sammen et ledigt hul i ka-
lenderen.

Klubudviklingsprojekter
Dansk BordTennis Union har forskel-
lige projekter ’på hylden’, som på 
hver sin måde har til formål at hjæl-
pe de involverede klubber med ud-
viklingen af klubben; organisatorisk, 
sportsligt og socialt.

Projektet Klubben i fokus, som blev 
præsenteret første gang i 2005, er et 
2 årigt forløb (2 x 1 årige forløb) hvor 
DBTU støtter klubben i opfyldelsen 
af klubbens udvalgte fokusområder. 
17 klubber har i skrivende stund gen-
nemført projektet. 

Ungdommen i fokus er det sidste 
nye ’tilbud på hylden’. Projektet er 
en ’light-udgave’ af Klubben i fo-
kus med et mere ensidigt fokus på 
udviklingen af ungdomsafdelingen. 
Der stilles færre krav til projektklub-
berne sammenlignet med Klubben i 
fokus – og klubberne er i højere grad 
selv ansvarlige for at udnytte pro-
jektets tilbud og muligheder. Der er 
i august-oktober 2009 8 klubber, der 
er sprunget på vognen og taget hul 
på udfordringen. Vi glæder os til at 
følge klubbernes indsats og investe-
ringer i projektet. 

”Et Godt Idrætsmiljø for Unge” er et 
klubudviklingsprojekt i Danmarks 
Idræts-Forbunds regi som løber 
over 1 sæson fra september til april. 
Projektet sigter mod involvering af 
unge i klubbens opgaver og udarbej-
delse af en decideret ungdomspolitik 
i klubben. Det unikke ved projektet 
er, at de involverede klubber under-
vejs mødes med projektklubber fra 
andre sportsgrene og får mulighed 
for at udveksle erfaringer og lære 
af disse. DBTU har siden 2006 haft 8 
klubber med i projektet. 



147Dansk BordTennis Union

Læs mere om de ovennævnte klub-
udviklingsprojekter på www.dbtu.dk 
– Klubudvikling

Uddannelse
Lederkursus Klubbens	årsplan – drift 
og styring

Formålet med kurset er, at give delta-
gerne de nødvendige redskaber til at 
få opstillet en årsplan for deres klub. 
En årsplan, der viser
•	 hvilke	faste	opgaver,	der	skal	lø-

ses?
•	 hvornår	opgaverne	skal	løses?
•	 hvem	der	skal	løse	opgaverne?

Årsplanen giver de frivillige ledere i 
klubben et overblik over de faste ru-
tiner i klubarbejdet og er et fremra-
gende informationsredskab til intern 
og ekstern brug.

Det er således en god måde at synlig-
gøre opgaver, som man savner frivil-
lige kræfter til at løse. 

Trænerkurser – se næste side. 

kontaktdata
Dansk BordTennis Union
Idrættens Hus 20
2605 Brøndby
Tlf. 43 26 21 10
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24.0 DBTUs 
TRÆNERUDDANNELSE
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24.0 DBTUs TRÆNERUDDANNELSE

I DBTU er vi særdeles ambitiøse 
med hensyn til træneruddannelse. 
Udviklingskonsulenterne planlægger 
hele tiden kurser geografisk rundt 
om i Danmark for at skabe de bedste 
betingelser for vore trænere. 

Kurserne planlægges, udbydes og af-
holdes i samarbejde med klubberne 
– kontakt derfor udviklingskonsulen-
terne, hvis din klub har ønsker om 
specifikke kurser.  

Gennem de sidste 2 år har træner-
uddannelsen gennemgået en kraftig 
”make over” og det er i al beskeden-
hed vores målsætning at udvikle og 
vedligeholde træneruddannelsen, 
så den bliver så effektfuld, at vi i 

Danmark kan udvikle spillere der 
er i stand til at begå sig på højeste 
niveau. Endvidere er det vores øn-
ske, at uddanne trænerne til at yde 
kvalitet og give gode oplevelser for 
masser af børn, unge og voksne i alle 
klubberne landet over. 

DBTU’s uddannelsesrække er tilret-
telagt med hensyntagen til Danmarks 
Idræts-Forbunds (DIF) krav og mål-
sætninger for DIF træner 1 og DIF 
træner 2. Det betyder at bordten-
nistrænere, der har gennemført hele 
DBTUs uddannelsesrække er kvalifi-
ceret til DIF’s diplomtræner-uddan-
nelse samt efterfølgende Idrættens 
Træner Akademi (ITA).   

Uddannelserne er spillernes garanti 
for, at trænerne har de formelle for-
udsætninger for at fungere på det 
niveau, klubben har engageret den 
pågældende til. 

Du kan søge yderligere oplysnin-
ger om DBTUs træneruddannelser 
på www.dbtu.dk og på lokalunio-
nernes hjemmeside.

På www.dbtu.dk kan du under 
uddannelsesafsnittet læse alt om 
indhold af de forskellige kurser 
samt eventuelle krav til kursus-
deltagerne.

Klubtræner

K1 – klubtræner 8 timer
Bordtennis teknik - introduktion

K2 – klubtræner 16 timer
Bordtennis teknik – i praksis
Handicap idræt/bordtennis 

K3 – klubtræner 17 timer
Trænerrollen 
Coaching 
Servetræning 
Idrætspsykologi 
Rotation og albue 
Træningsprogram 
Gruppe opgave 

K4 – klubtræner timer 18 timer
Returteori 
Benarbejde 
Eksamensopgave

Hjælpetrænerkursus 
(K1) 
(Juniortrænerkursus)

Ekstra 
Uddannelses
tilbud

Idrætsskader 
– nej tak (DIF 1.3) 

Idræt for børn 
og unge (DIF 1.2) 
12 lektioner

Børnetræner
 Kursus 
16 timer

Idræt og træning (DIF 1.1)

Idrættens organisering (DIF 2.8)

Lege
kursus

BT-øvelser 
3 timer

Lege
Kursus
3 timer
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25.0 KOMMUNALT SAMARBEJDE

”Det overordnede mål er at forøge antallet af internationale talenter i dansk eliteidræt og 
sikre udviklingen af hele mennesker. Dette mål skal bl.a. nås ved en langsigtet strategi for 

udvidelsen af samarbejdet med kommunerne. Dette skal bidrage til at skabe rammerne for 
systematisk talentrekruttering og – udvikling i dansk idræt med en sammenhæng/rød tråd 

fra det lokale samarbejde til den etablerede internationale elite”

Team Danmark (www.teamdanmark.dk) 

DBTU forsøger hele tiden at skabe de 
bedste rammer for vores talenter, så 
vi kan fortsætte med at præge bord-
tennissporten i Europa og på ver-
densplan. 

Til at støtte med dette er Team 
Danmark, DBTUs tætteste politiske 
samarbejdspartner. 

Team Danmark arbejder med et kom-
munalt samarbejde med kommuner-
ne på flere niveauer. Men generelt 
skal alle de iværksatte handlinger 
understøtte den overordnede mål-
sætning fra Team Danmark 

I DBTU har bestyrelsen i sine visions-
planer for Dansk Bordtennis 2012, 6 
fokusområder. Et af disse er bredde-
arbejdet og gennem bl.a. øget indsats 
overfor SFO’erne i form af en skole-
turnering samt øget dialog med lan-
dets kommuner omkring klubbernes 
vilkår, er det bestyrelsens håb, bl.a. 
at DBTUs medlemstal stiger til 12.000 
medlemmer i 2012.  

I samarbejde med kommunerne er 
det DBTUs håb, at klubberne kan få 
den sparring som de har behov for at 
udvikle og kvalificere sig endnu mere 
til fremtiden. 

Mulighederne hos den lokale kom-
mune er store og DBTU vil gerne 
indgå i et tæt samarbejde omkring 
udvikling af den enkelte klub. 

25.1 SKOLE/UDDANNELSE
Den danske folkeskolelov siger, at en 
elev skal være begyndt i ”begynder-
klasse” i det år han fylder 6. 

Det vil sige, at stort set alle danske 
skolebørn stifter bekendtskab med 
bordtennis i 6 – 8 års alderen når de 
begynder i SFO, fritidsklub mv. 

For det er sjældent, at en sådan ikke 
har et bordtennisbord! 

Af samme årsag har DBTU også fokus 
på et samarbejde med landets SFO’er. 
Forsøg med ”SFO arrangementer” 
bruges bl.a. til at hverve nye spillere 
til vores klubber men også til at så en 
interesse i vores idrætsgren. 

Dansk BordTennis Union opfordrer 
alle klubber til at overveje nye akti-
vitetstyper og alternative måder at 
organisere bordtennisaktiviteterne 
på. Det er DBTUs ide at forsøge at 
tænke foreningsliv, skole og fritids-
institution sammen, så der skabes en 
mere aktiv børne- og ungdomskultur 
med motion og bevægelse – og selv-
følgelig gerne bordtennis – i fokus. 

Dannelse af samarbejde/partnerska-
ber mellem forening, skole og/eller 
SFO kan have et af flere overordnede 
formål:
- at skabe fokus og opmærksom-

hed på sporten
- at rekruttere medlemmer til klub-

ben
- at nå idrætssvage grupper, som 

ikke allerede er repræsenteret i 
klubben.

- at tilbyde idrætslærerne vej-
ledning og hjælp til at integrere 
bordtennis i idrætsundervisnin-
gen.

DBTU har fokus på ”den hele spil-
ler” og forsøger derigennem – sam-
men med Team Danmark, at skabe 
de bedste rammer for de spillere der 
har potentiale. En helhjertet satsning 
kan være rigtig, men kan de samme 
resultater skabes med en uddannelse 
i bagagen, så er det perfekt. 

Med tilkomsten af Team Danmarks 
”Elitekommuner” er der pludselig 
blevet sat endnu mere fokus på ud-
dannelse. Bl.a. skal der oprettes deci-
derede ”Idrætsskoler” i kommunerne 
hvor de største talenter får bedre 
mulighed for at kombinere deres 
idrætskarriere med skolen gennem 
formiddags træningspas, fleksible 
uddannelsesforløb samt beder foku-
sering på den enkelte udøver. 

Med udgangen af 2010 findes der 18 
elitekommuner på landsplan. 

I DBTU ligger ansvaret for talenterne 
(sportsligt såvel som uddannelses-
mæssigt) hos såvel den respektive 
landstræner samt hos sportschefen 
i samarbejde med den lokale klubs 
sportslige ansvarlige. Det er vigtigt, 
at spillernes uddannelse foregår i tæt 
dialog mellem klub, forbund og ud-
dannelsessted. 
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26.0 
TEAM DANMARKS 

ALDERSRELATEREDE 
UDVIKLINGSMODEL

Aldersrelateret 

    træning

  – Målrettet og forsvarlig træning 

   af børn og unge

Aldersrelateret træning er en fagbog, 

skrevet af eksperter med et indgående 

kendskab til de særlige vilkår, som gør sig 

gældende, når det handler om udvikling og 

træning af børn og unge. Bogen henvender 

sig primært til trænere, ledere, forskere og 

studerende.

Bogen er inddelt i fem afsnit, som kan læses 

i sammenhæng eller hver for sig: 

1. afsnit – Hvad er talent? – handler 

om talentbegrebet og om hvordan man 

identifi cerer, udvælger og udvikler talenter. 

2. afsnit – Fysisk og fysiologisk 

udvikling – fokuserer blandt andet på 

normalvækst og pubertetsudvikling og 

diskuterer hvorvidt elitesport ændrer ved 

børn og unges vækst og pubertetsudvikling. 

Afsnittet gennemgår børn og unges 

motoriske udvikling, træning og 

træningseffekt.

3. afsnit – Ernæring – belyser 

nødvendigheden af gode kostvaner og 

kostens betydning for børn og unges 

udvikling. Afsnittet kommer bl.a. ind på 

næringsstoffer, kosttilskud og væske. 

4. afsnit – Psykisk og social udvikling 

– gennemgår læreprocesser og udvikling af 

kompetencer og giver blandt andet et bud på 

motiverende talentudvikling, trænerens rolle 

og arbejdsopgaver. 

5. afsnit – Praktisk træning – samler den 

viden, der er præsenteret i de foregående 

fi re afsnit og giver et bud på træningsindhold 

og metoder, som kan sikre en både 

målrettet og forsvarlig træning af børn og 

unge i såvel præpuberteten, puberteten og 

postpuberteten.

Aldersrelateret 

    træning

  – Målrettet og forsvarlig træning 

   af børn og unge
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26.0 TEAM DANMARKS ALDERSRELATEREDE 
UDVIKLINGSMODEL

Figur 31; team Danmarks aldersrelaterede udviklingsmodel med vejledende overskrifter for hvordan træningen bør prio-
riteres i de forskellige aldre.

Team Danmarks aldersrelaterede udviklingsmodel, som er vist i oversigtsform på figur 30, er et forsøg på at vise udvik-
lingen af sportsudøveren som et samlet hele fra 5 til 21 årsalderen. For at udøveren kan få det optimale ud af sit talent, 
skal der trænes i alle områderne, dvs. teknisk, taktisk, fysisk og mentalt. Men de 4 områder skal ikke trænes med lige stor 
vægt i de forskellige udviklingsperioder.

”Ikke	alle	former	for	træning	er	lige	effektive,	så	træning	bør	ofte	baseres	på	videnskabelighed	frem	for	træningstra-
ditioner	og	intuition.“

Team	Danmarks	aldersrelaterede	udviklingsmodel

Team Danmarks aldersrelaterede udviklingsmodel er baseret på at prioteringen af de forskellige elementer (teknik, taktik, fysik og psyke) 
ændres i takt med børnenes alder. Nedenfor er angivet en lidt forsimplet model for, hvad børnene skal træne i de forskellige aldre.

FUndamentals

Børnene skal udvikle 
basale bevægelses-
færdigheder, der dan-
ner fundamentet for 
yderligere udvikling.

Fokus i denne periode 
er almen koordination 
og teknisk træning.

Midt i perioden skal 
der indlægges sprint 
og springtræning, men 
i begrænset omgang.

Træning skal først 
og fremmest være 
legebaseret og sjov.

Lær	at	træne

Børnene skal 
lære at trænei 
denne periode 
– at lære nyt er 
motiverende.

Det primære 
fokus er udvikling 
af teknik.

Træningsmængde 
og -intensitet skal 
øges langsomt.

Specialisering i 
en idrætsgren må 
begynde efter 
10-års-alderen.

Træne	for	at	træne

Fortsæt fokus på 
teknisk udvikling 
i en idrætsgren = 
specialisering.

Konditionstræning 
skal ny begynde og 
er specielt vigtigt 
for piger.

Styrketræning skal 
indledes med egen 
kropsvægt.

Spring og sprint-
træning skal 
indtroduceres.

Konkurrencetræ-
ning

Stor mængde af 
træning, og der 
skal nu fokuseres 
på udvikling i at 
håndtere kravene i 
konkurrencesitua-
tioner.

Fokus i denne fase 
er udvikling af 
taktiske kompeten-
cer og psykologiske 
færdigheder.

Træningen skal 
tilpasses de krav, 
der er i en konkur-
rencesituation.

Træne	for	at	vinde

Udøveren skal nu 
optimere de mentale 
færdigheder ift. til at 
vinde konkurrencer.

Fokus i træningen er 
at optimere essen-
tielle færdigheder for 
individet i forhold til 
at vinde konkur-
rencer.

Træningen er meget 
specialiseret.

Træningen er præcist 
tilpasset udøverens 
niveau og behov.

kroppens ABC sportens ABC Fysisk + Taktisk ABC Mental ABC Vinderattitude

5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2

5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2
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FUn-damentals
Børnene udvikler basale bevægel-
sesfærdigheder, der er fundamen-
tet for yderligere udvikling. Navnet 
Fundamentals udtrykker både, at 
træningen skal være sjov og at det 
primære skal være at udvikle de helt 
basale (fundamentale) færdigheder.

Lære	 at	 træne/	 træne	 for	 at	 kunne	
træne	mere
I denne fase lærer børnene at træne 
– at lære nyt opfattes meget motive-
rende – og den fysiske opbygning af 
kroppen begynder. Som overskriften 
antyder, så er der to fokustemaer i 
denne periode. Først handler det om, 
at børnene skal lære, hvad træning 
er, og hvordan man kan gribe det an. I 
den anden periode er fokus på, hvor-
dan man skal begynde at opbygge 
sin træningsfysik, så man senere kan 
tåle at træne endnu mere.

Træne	for	at	konkurrere
Ved siden af den generelle udvikling 
som sportsudøver bliver evnen/fær-
digheden til at håndtere kravene i 
konkurrence vigtige. I denne periode 
rettes træningen mod konkurrence 
og bliver betydeligt mere specifik 
end tidligere. I første omgang foku-
seres på en sportsgren (bordtennis, 
atletik, ishockey, fodbold, svømning 
osv.) og senere i perioden også på 
specialisering inden for sportsgrenen 
– eksempelvis angriber i fodbold el-
ler kuglestøder i atletik.

Træning	for	at	vinde
Ud over fortsat udvikling skal evnen/
færdigheden til at vinde konkurrencer 
prioriteres. Al træningen er nu lagt an 
på at vinde i konkurrencesituationer. 
Træningen skal optimeres via periodi-
sering, dvs. planlægning, så man und-
går overtræning og samtidig sikrer, 
at udøveren fysisk er på toppen på 
de rigtige tidspunkter. Udøverne skal 
vænnes til kravene i senioridrætten 
og have som mål at blive bedre end 
de nuværende seniorer.

Læringsmiljø
Den helt overordnede tanke med 
læringsmiljøet er, at man som under-
viser/træner skal sigte på at udvikle 
udøverne, både som mennesker og 
sportsudøvere, ved at være involve-
rende og coache.

Læring	og	træning	hænger	sammen.
Der	 kan	 forekomme	 meget	 læring	
uden	 træning,	 men	 træning	 i	 elite-
sammenhæng	uden	læring	er	i	yder-
ste	 konsekvens	meningsløs.	 Læring	
er	det	overordnede	mål	for	trænin-
gen.

De forskellige læringssituationer la-
der sig bedst forklare som forskellige 
læringsarenaer. 

Det er én arena, når underviser/
træner og udøver træner bestemte 
sportslige færdigheder – fx præcise 
afleveringer på håndboldbanen (for-
håndsloop lige ned ad bordet). 

Det er en anden læringsarena, når 
læreren/træneren under træningen 
med sprog, klap på skulderen og an-
erkendende bemærkninger vedlige-
holder den gode relation til udøve-
ren.

Som rollemodel skaber læreren/træ-
neren et godt træningsmiljø, hvor ud-
øverne bakker hinanden op og viser 
respekt for den enkelte.

Endelig er det en tredje arena, når 
udøveren efter træningen trækker 
dig (som underviser/træner) til side 
og beskriver, hvordan han ikke kan 
få hverdagen til at hænge sammen 
med kæreste, sport, skole og lektier. 
En situation, hvor træneren skifter 
rolle fra underviser/træner til at 
være coach for sportsudøveren som 
menneske.  

I alle 3 arenaer har du har et ansvar 
for at skabe rammerne for læringen. 
Men sportsudøveren ’ejer’ processen 

og er derfor ansvarlig for at gå ind 
i læringen. Som underviser/træner 
kan du ikke lære nogen noget, men 
du kan understøtte læringen.

Den	 unges	 kompetence-udvikling	 i	
træningen
Du kan hjælpe udøveren med at lære 
ved tre centrale begreber, som bl.a. 
kan understøtte den unges kompe-
tenceudvikling i træningen, nemlig: 
Inddragelse, overraskelse og forstyr-
relse.

inddragelse er et meget vigtigt om-
råde for unge. Børn i 5-9 års alderen 
har svært ved at tænke abstrakt og 
kan ikke særlig godt overskue kon-
sekvenserne af deres handlinger. 
Senere (10-11 års alderen) bliver 
børnene i stand til at tænke mere 
abstrakt. De lærer også at forstå kon-
sekvenserne af forskellige priorite-
ringer og valg.

Derfor kan du med stor fordel ind-
drage de unge i en lang række be-
slutninger. De skal være aktører og 
centrum for aktiviteterne. Det øger 
deres motivation, og de vænnes til at 
tage en del af ansvaret for dem selv 
og træningen.

Som eksempel på inddragelse kan du 
målsætte sammen med din udøver. 
Hvis fx en udøver er god til en de-
talje, og du som underviser/træner 
gerne vil udvikle den til en spidskom-
petence, kan du inddrage udøveren. 
Lav en målsætning i samarbejde med 
udøveren (du kan fx spørge: »Hvor 
mange forhånds loop væk fra bordet 
kan du lave i træk, hvor bolden hol-
des inde?«).

Du kan også inddrage hele klassen/
holdet i fx opvarmning, så udøverne 
på skift står for hele – eller dele af 
– opvarmningen. Jo ældre udøverne 
bliver, jo mere kan du inddrage dem.
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Som underviser/træner skal du	over-
raske, når du skal udvikle kompeten-
cer. Du skal gøre noget anderledes 
og gå væk fra at almindeliggøre si-
tuationer ved at fjerne strukturer 
og regler. I stedet tilspidser du si-
tuationerne for at lære af dem. Det 
betyder i praksis, at konflikterne skal 
tages, der skal sættes fokus på det 
anderledes og svære. Ligeledes skal 
du turde tage konsekvenser og holde 
fast i regler, når det gør mest ondt. 
Læreprocesser kræver fokus, disci-
plin og nærvær. Og det er helt OK at 
turde stille krav.

Forstyrrelse kan komme, når de unge 
oplever, at træningen er anderledes 
end forventet. Der er en tendens til, at 
undervisning tilrettelægges ud fra ele-
vens behov. Det betyder, at de unge 
sjældent bliver overrasket. Mange 
undervisere/trænere er fx meget op-
mærksomme på at tilrettelægge træ-
ningen og miljøet efter udøverens køn. 
Vender man situationen på hovedet, 
kan man dog se, at ved at tilpasse 
miljøet til udøveren, cementerer man 
også de roller som fx piger altid har 
haft. Dvs. at man fx ikke introducerer 
maskuline værdier, når piger træner, 
og inden for eliteidræt er dette ikke 
hensigtsmæssigt.

Eliteidræts	betydning	og	mening	for	
børn	og	unge
Læreprocesserne skal tilrettelægges, 
så de på sigt skaber et udviklings-
rum, hvor udøveren har medansvar 
og medindflydelse. Det betyder, at 
udøveren skal have ansvar, tage an-
svar og hjælpes til at tage det.

Udøverne får medindflydelse, når du 
involverer dem i bl.a. målsætning, 
planlægning og problemløsning. En 
væsentlig del af medinddragelse 
handler om selve meningen med 
sportsdeltagelsen, det vil sige udøve-
rens motiver for at dyrke elitesport. 
Det er meningen (motivet), der styrer 
en lang række af de valg, der gøres i 
forbindelse med træning og lærepro-
cesser. Derfor må underviser/træner 
og idrætsudøver blive enige om me-
ningen sammen, inden læreproces-
sen tilrettelægges. 

Mening er menneskets primære mo-
tiv til at lære og udforske. Men me-
ningen skabes ikke af sportsudøve-
ren alene, den er også påvirket af 
omgivelsernes forventninger. Derfor 
er det helt centralt, at læreren/træ-
neren og sportsudøveren snakker om 
meningen med træningen og konkur-
rencerne/kampene, især inden for 
eliteidræt. 
 
Læreprocesser	i	praksis																																													
Læring er en kobling mellem eksiste-
rende og ny viden. Det er en kobling, 
der kan bekræfte, udfordre eller eli-
minere den eksisterende viden, og 
udøveren må selvstændigt foretage 
denne kobling. Du kan hjælpe på for-
skellig vis, men kan aldrig overtage 
udøverens læreproces. Udøveren er 
nødt til at involvere sig, være fysisk 
og psykisk aktiv og foretage koblin-
gen, for at der kan ske reel læring. 
Læreprocesser kan være vanskelige, 
især hvis de udfordrer den eksiste-
rende viden. De kræver koncentra-
tion og fokus. Læreprocesserne kan 

derfor også føles svære, kaotiske, 
forkerte, og de kan ligefrem frempro-
vokere angst, fordi de tvinger én til 
at se tingene ud fra nye perspektiver. 

Et eksempel herpå kunne være som 
det følgende: 
En drengespiller har gennem flere 
år spillet den samme angrebsåbning 
med succes. Træneren mener, at spil-
leren nu er modne til at lære en ny 
åbning, også selvom det er midt på 
sæsonen. I flere uger bruger de det 
meste af træningen på den nye åb-
ning. Spilleren er meget utilfreds og 
frustreret. Han synes, at det er svært 
og føler, den gamle åbning var me-
get bedre. Af den årsag er han for-
virret. Han spiller dårligt i de kampe, 
der ligger i perioden, det ser næsten 
ud som om, at han har glemt, hvor-
dan man spiller bordtennis. Han er 
i et vakuum, hvor han mangler et 
angrebssystem at vinde point med. 
Han er rådvild, indtil den nye åbning 
fungerer.

Den læring der foregår i udviklings-
rummet er af stor betydning, hvis 
sportsudøveren skal udvikle kompe-
tence, der kan anvendes både inden 
for idræt og i andre livssammen-
hænge. 

Der findes også en anden tilgang til 
læring, hvor aktørrollen er mindre. 
Her taler man om indlæring, hvor 
læreren/træneren ’hælder’ viden på 
og forventer, at sportsudøveren kan 
handle i henhold til den nye viden. 
Dette læringsrum kaldes også for 
Traditionsrum. Udøveren er i den 

Traditionsrum	(udøveren	er	overvejende	passiv/modta-
gende)

Udviklingsrum	(udøveren	er	mere	aktiv/deltagende)

Træneren opdager et problem. Træner og udøver opdager et problem. 

Træneren finder løsningen på problemet. Udøveren accepterer problemet.

Træneren lærer udøveren løsningen. Udøveren arbejder med hjælp fra træneren med problemet.

Udøveren øver sig på løsningen. Udøveren knytter problemet til egne erfaringer med hjælp 
fra træneren.

Udøveren udfører løsningen efter bedste evne. Udøveren afprøver og anvender nye strategier i praksis.

Figur 32; Forskelle mellem to forskellige læringsrum.
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forbindelse mere passiv i lærepro-
cessen, og der fokuseres meget på 
lærerens/trænerens rolle, planlæg-
ning og fremvisning. 

I denne forståelse er læring styret og 
påvirket udefra.

Valg	af	læringsrum
Pointen er, at valget af læringsrum-
met er et valg af udfoldelsesmulig-
heder for sportsudøveren, og i sidste 
ende et spørgsmål om kompetence 
og trivsel.

Skemaet i figur 31 viser indirekte 
instruktion som en traditionel læ-
ringsform. Det traditionelle lærings-
rum med instruktion er ikke forkert, 
specielt ikke med mindre børn, men 
det er uhensigtsmæssigt, hvis det 
bliver den eneste eller overvejende 
læringsform. Læreren/træneren bør 
veksle og tilstræbe at åbne udfol-
delsesmulighederne mest muligt i 
enhver læringssituation. Det kan gø-
res ved at inddrage udøveren i defi-
nitionen og løsningen af et problem, 
og ved at arbejde med åbne opgaver 
med mange løsninger frem for luk-
kede opgaver med én løsning. 

Et eksempel fra svømning kunne 
være:
»Vi skal træne skulder-hofte rota-
tion i crawl. Jeg vil gerne have at I 
går sammen 3 og 3 og på 3 minutter 
prøver at finde på 3 forskellige måde 
(tekniske øvelser) at træner skulder-
hofte rotation på. Bagefter får I mu-
lighed for at øve dem og afprøve dem 
på hinanden.« 

Et eksempel fra bordtennis kunne 
være:
»Vi skal træne benarbejde. I skal 
finde sammen 3 og 3. Den ene skal 
udføre benarbejdsøvelsen, den an-
den skal blokere på normal vis, og 
den tredje skal studere benarbejdet 
på den, der udfører øvelsen, og kom-
menterer, hvad der er godt og hvad 
der kunne blive bedre. På den måde 
er det ikke kun den spiller, der udfø-
rer benarbejdet, der får noget ud af 
det. Den tredje, der ser på og kom-
menterer, vil blive tvunget til at tæn-
ke over, hvordan et godt benarbejde 

er, og forhåbentlig overføre disse 
tanker til sit eget spil.

Endelig kan læreprocessen – i en lidt 
mere lukket form – udvikles ved, at 
du fortæller udøverne om formålet 
med aktiviteten og sætter ord på 
selve aktiviteterne. 

Et eksempel herpå hentet fra fodbold 
kunne være:
»Vi skal lave en stafet, hvor vi skal 
træne hurtigere afleveringer. Vi har 
tit svært ved at komme af med bol-
den og bevare tempoet. Når I laver 
den her øvelse, skal I tænke på at 
spille bolden fremad, mærke at bol-
den bevæger sig i jeres tempo, og 
spænde op i foden, så afleveringen 
bliver hård og præcis«.

I idrætten er det vigtigt at tale om 
mål og proces, fordi idræt er båret 
af en kropslig tavs viden. Det kan du 
læse mere om i næste afsnit. 

Kropslig	 viden,	 billeder	 og	 metafo-
rer 
I idræt udvikler barnet og den unge 
kropslig viden (også kaldt tavs viden) 
i modsætning til den viden, der kan 
kommunikeres verbalt. Det er tavs 
viden, når man sparker til en fodbold, 
støder en kugle i kuglestød, tager et 
tag i roning og dækker op i hånd-
bold, mens det er kommunikerbar 
viden, når man fortæller om spor-
tens forskellige regler – fx reglerne 
for tyvstart i 100m løb eller reglerne 
om hvem der server hvornår i bord-
tennis. Den tavse viden er lagret i 
kroppen som bevægemønstre. Disse 
læres og videreudvikles ved at bruge 
kroppen.

Der er mange forskellige undervis-
ningsmetoder i idræt. Blandt disse 
kan nævnes imitation, instruktion, af-
prøvning, leg og refleksion. Omfanget 
af tavs viden i idræt betyder, at imi-
tation ofte bruges. Imitation er hen-
sigtsmæssig til at udvikle kropslige 
færdigheder, men ofte foregår den 
uden megen kommunikation mellem 
træner og udøvere.
 
Når børn skal lære, bør banen, hal-
len, sportsanlægget osv. ikke være 

præget af tavshed. Læring afhænger 
af en bevidstgørelse af læreproces-
sens mål og ved at sætte ord på de 
bevægelser, udøveren udfører. Det 
betyder, at læreren/træneren gør 
træningen bedre ved at sætte ord på 
mål, indhold, aktiviteter og øvelser i 
træning – fx som her i bordtennis:

»Mærk, hvordan du er nede i benene 
i slagøjeblikket. Du skal føle, at du er 
så langt nede i benene, at din grund-
stilling kan bringe dig i en hvilken 
som helst retning«.

Der skal altså sættes ord på slaget.

Når	 læreren/træneren	 og	 sports-
udøveren	 skal	 sætte	 ord	 på,	 er	 det	
en	 fordel	 at	 bruge	 billeder	 og	 me-
taforer.	Det	kan	være	 svært	 at	 tale	
om	en	bevægelse,	 fordi	det	er	 tavs	
viden.	Billeder	og	metaforer	gør	det	
nemmere.
På denne måde bliver det nemt at 
forestille sig, hvordan det føles for 
udøveren. Sproget er fantastisk til 
at formidle den tavse viden og de 
kropslige fornemmelser og oplevel-
ser. Og træningen bliver bedre, hvis 
læreren/træneren og sportsudøveren 
kan tale sammen gennem billeder og 
metaforer.  Udøveren får med ordene 
bedre mulighed for at være deltager i 
sin egen læreproces. Med sproget har 
du også bedre mulighed for at stimu-
lere læreprocessen samt indimellem 
’forstyrre’ sportsudøverens billeder 
og opfattelser. Træningen må dog 
ikke blive talt i stykker – og hvis der 
bliver talt meget, er det forhåbentlig 
børnene, der taler.
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10	gode	råd	

1. Skab mening med læreprocesserne sammen med udøveren.

2. Læring kan være svær og frustrerende. Det kræver din støtte og tilste-
deværelse. Meningen har større perspektiv end den næste konkurrence 
og idrætslig succes.

3. Læring er en kobling, som kræver deltagelse og involvering af udøve-
ren.

4. Giv udøveren mange udfoldelsesmuligheder i læreprocessen, arbejd 
f.eks. med åbne opgaver og induktiv undervisning.

5. Veksel mellem instruktion, forevisning, samtale og refleksion.

6. Tal med udøverne om målet med læreprocessen og den enkelte akti-
vitet.

7. Brug metaforer og billeder til at sætte ord på bevægelser og aktiviteter.

8. Skab et træningsmiljø, hvor udøverne taler sammen og giver deres me-
ninger til kende.  

9. Ha´ fokus på udøvernes selvværd. 

10. Lad udøverne reflektere over læringen.

Figur 33; 10 gode råd for læreprocesser

Børn,	unge	og	læreprocesser
Den røde tråd i ’de 10 gode råd’ oven-
for er sportsudøverens deltagelse. 
Den vil afhænge af udøverens alder, 
køn og personlighed. Du skal derfor 
tilpasse de gode råd til situationen. 

I praksis betyder det, at barnet i træ-
ning og konkurrencer skal inddrages 
i overskuelige beslutninger, stilles 
over for åbne opgaver, præsenteres 
for målet med tingene samt lære at 
sætte ord på sine oplevelser og be-
vægelser. Barnet skal høres, ses og 
respekteres. Fx skal barnet høres, 
hvis barnet siger: »Jeg gider ikke 
øve serv mere, det er kedeligt«. I 
første omgang skal du blot lytte ef-
ter og sige at du havde lagt mærke 
til at han/hun ikke var så koncentre-
ret (hvis man har set det) og derpå 
spørge, hvad det er, der er kedeligt. 
Du kan supplere med at spørge ud-
øveren, hvad der kan gøre serven 
mere spændende (= en åben opgave). 
På den måde har du faktisk hørt, set, 
og respekteret barnet samt stillet en 
åben opgave, som betyder, at barnet 
skal til at tænke sig om. 

Børn i alderen 5-8 år kan ikke abstra-
here og reflektere på samme måde 

som voksne. Det betyder konkret, at 
barnet ikke kan overskue konsekven-
ser af handlinger i et større perspek-
tiv. Barnet kan heller ikke tage ansvar 
for egen udvikling og læring i svære 
processer over tid. Ikke desto mindre 
skal læreren/træneren alligevel give 
barnet plads, men naturligvis med 
respekt for barnets forudsætninger. 

Du skal skabe en kultur, hvor det er 
normen at blive inddraget og gjort 
medansvarlig. 

Du skal forholde dig til udøveren som 
et kompetent barn, der trods sin alder 
og umodenhed stadig har ressourcer, 
der skal inddrages og fremelskes. 
 
Den unge sportsudøver magter mere 
abstraktion og kan tage et større an-
svar end barnet. Derfor skal den unge 
gradvist selv tage stilling til tingene 
og arbejde med sin vilje og lyst til 
eliteidræt. På denne måde bliver læ-
reren/træneren ikke autoriteten, men 
den, der sikrer, at den unge videre-
udvikler meningen med sporten som 
led i udviklingen af sin identitet. 

Du skal inddrage den unge sportsud-
øver i alle facetter af træningen og 

arbejde med åbne, problemløsende 
opgaver og sætte refleksion på dags-
ordenen. Du skal give plads til ung-
domskulturen og bruge den som et 
krydderi og et energifyldt tillæg til 
træningen. Du kan fx lade de unge 
vælge nye typer bevægelser til op-
varmningen samt lade dem komme af 
med deres energi i nogle former, der 
ikke er for rigide og stive. Læreren/
træneren skal møde de unge, hvor de 
er – det er en god måde at anerkende 
dem på. Det kan du gøre ved fx at 
bruge børns interesse for playstati-
ons, mobiltelefoner, børne- og ung-
domsfilm og sportsstjerner. 

Du skal naturligvis ikke selv foregive 
at være på deres niveau, men det kan 
være vigtigt at vide, hvad der foregår 
i aldersklassen, så du ikke er helt kob-
let af fra deres interne miljø. Sproget 
er en vigtig faktor i den kontakt, man 
har med børnene. Det er vigtigt at 
kende jargonen og vide, hvordan du 
skal koble til og fra sprogligt.

Niveaudeling	og	selektion
Med stigende alder ændres betin-
gelserne for den måde, man deler 
udøverne på. Niveaudeling og selek-
tion er to centrale begreber i vores 
udøverudvikling. Begreberne giver 
ofte anledning til både diskussion 
og uenighed. Lad os se nærmere på 
begreberne og begynde med et par 
definitioner:

Niveaudeling	er den proces, hvor ud-
øverne til træning og i konkurrence 
inddeles efter deres aktuelle niveau.

selektion er den proces, hvor de bed-
ste udøvere udvælges til det/de bed-
ste hold i området/regionen/landet. 

Hver gang vi niveaudeler eller selek-
terer et hold udøvere, skaber vi et 
nyt miljø for børnene. Miljøet og spil-
let ændrer sig. Det er godt for udvik-
lingen af nogle af spillets elementer, 
men uhensigtsmæssigt for udviklin-
gen af andre. Spørgsmålet om niveau-
deling og selektion er derfor ikke et 
enten/eller. Konsekvent niveaudeling 
er en dårlig ide; ligesom det er en 
dårlig ide aldrig at niveaudele. 
Det sværeste, men også vigtigste, er 
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at skabe et miljø, hvor så mange som 
muligt bliver så dygtige som muligt. 
Nedenstående er en god ledetråd. 
Den fornemste opgave i en udøver-
udvikling må være…

…	at	så	mange	som	muligt,	så	længe	
som	 muligt,	 får	 adgang	 til	 miljøer,	
som	har	betydning	for	deres	udvik-
ling.

Derfor skal vi niveaudele og selek-
tere med omtanke og med henblik på 
at udvikle. Ikke for at vinde konkur-
rencer eller kampe nu og her.

Niveaudeling	
Det er meget motiverende for børn at 
lykkes med nye ting. Det stimulerer 
lysten til at blive endnu dygtigere. Det 
er et godt udviklingsmiljø. Derfor må 
vi sikre, at udøverne engang imellem 
også udøver kampe og konkurrencer i 
et miljø, hvor de kan afprøve og lyk-
kes med deres tekniske færdigheder 
– serv, baghånd, udgangsstilling mv.

De mindre dygtige udøvere nyder 
også godt af at konkurrere med dyg-
tige udøvere engang imellem. Her ser 
de mange rigtige løsninger og lærer 
mere, end hvis de hele tiden udøver 
med udøvere på et lavt niveau.

Dette betyder også, at de dygtige ud-
øvere på en årgang en gang imellem 
bør træne eller konkurrere med bed-
re udøvere. Evt. fra årgangen over.

En	fleksibel	niveaudeling er den bed-
ste løsning. Både for de dygtige og 
mindre dygtige udøvere. Nogle gange 
hører man udsagnet: ”Lige børn leger 
bedst”. Men det er kun rigtigt engang 
imellem; ikke hele tiden. Også af so-
ciale årsager. Bare kig på børnene og 
deres egne små lege, konkurrencer og 
spil! Det er ikke børnenes behov at 
blive delt op i gode og dårlige udøve-
re. Det kan man overbevise sig selv 
om, når man kigger på de konkur-
rencer og kampe, som børnene selv 
laver i deres fritid. Her laver børnene 
ikke 1.- og 2. hold, men jævnbyrdige 
hold, der udøver lige konkurrence. De 
ulige konkurrencer og kampe stopper 
hurtigt, og børnene laver af sig selv 
nye og mere retfærdige hold. Det er 

sjovere, fordi der er et meget større 
konkurrencemoment i de lige konkur-
rencer og kampe. Derfor er der mere 
sandhed i udsagnet:

”Lige hold leger bedst”.

Vi skal niveaudele af hensyn til bør-
nene og deres udvikling; ikke af hen-
syn til resultatet i konkurrencerne og 
kampene!

selektion
Selektion er et andet vigtigt princip i 
en god talentudvikling. Vi selekterer 
ofte de bedste udøvere fra byen eller 
nærområdet og samler dem på det 
bedste hold. Ofte i områdets største 
klub. Denne selektion foregår også 
i de yngre årgange og er uheldig af 
flere grunde.

Selektion skaber ofte et miljø, hvor 
præstation og resultat bliver det vig-
tigste. Vi laver det bedst mulige hold 
for at lave de bedst mulige resulta-
ter. Ikke for at udvikle udøverne. Det 
er meget let at lave et vinderhold i 
børnefodbold, i kidsvolley, eller i 
ungdomsbordtennis. På de yngste al-
derstrin er der så store forskelle, at 
man let kan udpege de bedste udøve-
re og vinde konkurrencer og kampe. 
Det er ingen kunst. Kunsten er at ud-
vikle udøverne uanset niveau! 

Det er umuligt at forudsige, hvilke 
10-årige udøvere, der vil nå det hø-
jeste niveau. Alligevel selekterer vi. 
Og derfor kasseres mange børneud-
øvere løbende, efterhånden som de 
overhales af deres jævnaldrende. 
Princippet med at kassere udøvere og 
hente bedre til klubben tilhører den 
voksne (og professionelle) sportsver-
den og er ikke en anstændig måde 
at behandle børn på. Det opbygger 
for tidligt et præstationsmiljø, hvor 
udøverne forsøger at undgå fejl. Det 
kan være en meget ubehagelig op-
levelse for et barn at blive kasseret. 
Det er ikke et udviklingsmiljø.

For det andet resulterer denne mål-
rettede opbygning af børneelitehold 
ofte i, at holdet ikke får en god match-
ning i lokalområdet. Holdet bliver su-
verænt og vinder lutter storsejre. En 

tidlig selektion kan forvandle jævn-
byrdige og lærerige konkurrencer og 
turneringer med flere dygtige hold 
til en uinteressant sportsbegivenhed 
med ét suverænt vinderhold. Blot 
fordi én enkelt klub tidligt selekte-
rer lokalområdets bedste udøvere på 
ét hold. Det vinder konkurrencer og 
kampe på kort sigt, men det er ikke 
et optimalt udviklingsmiljø.
 
Derfor er det en god ide at udskyde 
selektionen af de bedste. Hvis de 
bedste udøvere bliver i deres lokale 
klub, kan området mønstre flere dyg-
tige hold og bevare en spændende 
og jævnbyrdig konkurrence- og tur-
neringsstruktur. Senere ændrer ud-
øvernes behov sig og disse varetages 
ofte bedst i en større klub med flere 
ressourcer. Og så har man nået det 
bedste tidspunkt for selektion. Så kan 
man også bedre – og med en mindre 
fejlmargin – selektere de mest talent-
fulde udøvere med det største poten-
tiale.

Alligevel niveaudeler og selekterer vi 
meget tidligt inden for mange sports-
grene. Årsagerne er mange og ofte 
bundet op på traditioner og klicheer.

Hvornår	skal	der	niveaudeles?
Fra og med 10-årsalderen vil udøver-
ne have store færdighedsforskelle. 
Udøvere med 5-6 års sportsudøvelse 
i rygsækken vil ofte have en udviklet 
teknik og en spirende forståelse for 
den enkelte sportsgrens taktiske ud-
fordringer. Derfor har disse udøvere 
nu andre udviklingsbehov i forhold 
til begynderne på dette alderstrin. 

Nu træder 25-50-25 reglen i kraft. 25 
% af tiden bør udøverne udfordres af 
udøvere under deres eget niveau, 50 
% af tiden af udøvere på deres eget 
niveau og 25 % af tiden af udøvere 
over deres eget niveau. 

Anbefaling: Udøverne niveaudeles 
efter princippet 25-50-25 fra 10-års-
alderen.

Denne tommelfingerregel har vist sig 
at kunne skabe et stimulerende og 
udviklende miljø på færdighedsom-
rådet indenfor de fleste sportsgrene.
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Det betyder, at udøverne træner og 
udøver med udøvere på deres eget 
niveau eller på niveauet over i 75 % 
af tiden.

Hvornår	skal	der	selekteres?
Team Danmarks generelle anbefa-
ling i forhold til at selekterer, er at 
vente til udøverne er i 14-årsalderen, 
og det er et åbent spørgsmål, om det 
er nødvendigt at selektere tidligere, 
hvis målet er at udvikle udøvere (i 
enkelte sportsgrene som fx gymna-
stik og skøjteløb vil det dog kunne 
anbefales at selektere tidligere).

Når vi vurderer børneudøvere ser 
vi et øjebliksbillede. Øjebliksbilledet 
siger noget om, hvad udøveren har 
været igennem indtil nu (fysisk ud-
vikling og sportslig erfaringer). Det 
siger mindre om udøverens poten-
tiale. Selv dygtige talentudviklings-
trænere har meget svært ved at 
forudsige, hvilke udøvere, der vil nå 
det højeste niveau. Både af tekniske, 
taktiske, fysiske og mentale (sociale/
psykologiske) årsager vil det være 
bedre med en fleksibel niveaudeling 
og en senere selektion.

Blandede miljøer giver mulighed for 
at tage sportsmæssige og sociale 
hensyn til børnene. Det skaber et 
trygt udviklingsmiljø, der stimulerer 
udviklingen af det hele menneske og 
af mange af de vigtigste færdigheder 
inden for den enkelte sportsgren.

Udøverudviklingsmodellen
Den generelle udøverudviklingsmo-
del i figur 33 er der ud over lærings-
miljøet nævnt fire områder, nemlig 
teknisk, taktisk, fysisk og mental 
træning. 

De fire områder har hver sin farve. 
Nogle steder er temaerne frem-
hævet ved at ”boksene” er udfyld 
med en farve. Det er de områder, 
der skal prioriteres særligt kraftigt. 
Prioriteringen af træningsområderne 
ændres løbende, fordi der i ethvert 
menneskes udvikling findes såkaldt 
kritiske perioder for udvikling. 

Hvis man fx ikke lærer de basale be-
vægelsesmønstre (dvs. rulle, krybe, 
kravle, gå, løbe, springe og kaste) i 
den tidlige barndom, vil man aldrig 
blive lige så god til det som børn, der 

har lært det i den periode. Endnu vig-
tigere er det, at man heller ikke sær-
lig nemt vil kunne lære de ting, der 
bygger oven på de basale bevægel-
sesmønstre og derved praktisk talt 
vil blive ’handicappet’ i forhold til at 
dyrke en sportsgren på eliteplan.

De kritiske perioder er altså afgø-
rende for, hvilke af de fire temaer, 
teknisk, taktisk, fysisk og mental træ-
ning, man bør prioritere i træningen. 
Overordnet får det den betydning, at 
træningens indhold skifter i løbet af 
udøverens udvikling. 

I	 nul	 -	 8	 årsalderen, hvor trænin-
gen mest skal have form af leg eller 
målrettet leg er sigtet frem for alt at 
udvikle de fundamentale kropslige 
færdigheder (kroppens ABC - grov-
motorik). Det er forudsætningen for 
senere effektivt at lære de specifikke 
sportstekniske færdigheder indenfor 
hvilken som helst sportsgren.

Legen er 
træneren Spring og sprint Styrke og 

smidighed
Styrke, hurtighed og 

udholdenhed Optimering

Team	Danmarks	Talent-udviklingsmodel

FUndamentals
Børnene udvikler de vigtige basale 
bevægelsesfærdigheder, der danner 
fundamentet for yderligere udvikling

Lære	at	træne	-	træne	for	at	træne
Børnene lærer at træne i denne fase - at 

lære nyt er motiverende. Den fysiske 
opbygning af kroppen begynder.

Konkurrencetræning
Ved siden af udvikling 
bliver evne til at tackle 
kravene i konkurrence 

vigtige

Træne	for	at	vinde
Udover udvikling skal 

evnen til at vinde konkur-
rence prioriteres

5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	år

Teknisk	træning

Kroppens + sportens ABC

Taktisk	træning

Taktisk ABC

Fysisk	træning

Fysisk ABC

Psykisk	træning

Mental ABC

Læringsmiljø

Involvere og coache

Teknisk basis- og 
koordinationstræning

Tekniske sportsspecifikke
basisfærdigheder

Perfektionering af
teknik

Optimering af
teknik

Sporten er træneren - 
spil og leg

Simpel sportsspecifik taktik
individuelle taktiske færdigheder

Sportsspecifik
taktik

Sportsspecifik
taktik

Trivsel og glæde Parathed - visualisering Målsætning - motivation - 
fokusering - spændingsregulering

Konkurrence
-strategi

Træneren er engageret
og procesfokuseret

Træneren er involverende
og udfordrende

Træneren stiller
krav

Træneren sigter på 
at skabe resultater

5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	år

Figur 34; Team Danmarks Talent - udviklingsmodel
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Fra	9-årsalderen	og	frem	til	puberte-
tens start findes den kritiske periode 
for træning af sværere færdighe-
der (sportens ABC). Det betyder, at 
koordination og teknisk træning af 
de centrale teknikker i den/de aktu-
elle sportsgrenen har førsteprioritet i 
denne periode (fx boldkontrol i hånd-
bold, slagteknik i bordtennis, kast af 
spyd i spydkast og skovtilvænning i 
orienteringsløb).

Efter	 10-årsalderen begynder ud-
øverne også at kunne tænke abstrakt. 
Så begynder den individuelle tak-
tiske træning (dog i begrænset om-
fang), da den kritiske periode for tak-
tisk træning formodentlig ikke lukker 
på noget tidspunkt. Der kan dog være 
nogle få helt centrale taktiske para-
metre, som er kropslige, hvorfor de 
formodentlig skal være på plads re-
lativt tidligt (dvs. før 14 årsalderen). 

Bemærkninger	 vedr.	 den	 taktiske	
træning
Hvad vil det sige, at nogle taktiske 
parametre er kropslige?

Eksempler på noget, som er krops-
ligt, er opfattelsen af tid og rum. 
Fx når man flaskes op med at spille 
bordtennis, så lærer man langsomt 
at orientere sig i forhold til bolden, 
boldens fart og ens egen afstand til 
bordet. Det behøver træneren ikke at 
sige noget om, men det er en meget 
vigtig ting for udøveren at lære, og 
heldigvis sker det helt automatisk for 
de fleste.

Samlet bør den taktiske træning ikke 
fylde for meget frem til 14-årsalde-
ren, men de centrale parametre bør 
introduceres. 

Bemærkninger	 vedr.	 den	 fysiske	
træning
I begyndelsen af puberteten (der 
starter på meget forskellige tids-
punkter både mellem kønnene, og 
inden for samme køn) åbnes den 
kritiske periode for fysisk udvikling, 
hvorfor det er vigtigt her at indlede 
den fysiske træning. 

I begyndelsen indledes forsigtigt, 
men senere i puberteten skal den fy-

siske træning opprioriteres og fylde 
en stor del af træningen, da det vil 
give udøverne mulighed for at nå et 
højt fysisk niveau som seniorer. 
 
Bemærkninger	 vedr.	 den	 mentale	
træning
Den systematiske mentale træning 
er ikke vigtig, før udøveren når pu-
berteten og bør ikke prioriteres tid-
ligere. Men under puberteten, når 
træningen tidsmæssigt begynder at 
fylde meget, bør du lægge vægt på 
også at forbedre udøverens mentale 
færdigheder. Specielt de grundlæg-
gende færdigheder som målsætning, 
spændingsregulering, visualisering, 
stresshåndtering etc. skal være på 
plads, inden udøveren bliver voksen. 

Efter puberteten bør træningen være 
orienteret mod konkurrence. Det vil 
sige at træningen skal specialiseres 
mere end tidligere. Eventuelle andre 
sportsgrene bør fravælges så udøve-
ren specialisere sig mod en sports-
gren, og man skal begynde at lade 
sportens momenter være den bæ-
rende del af træningen. Det betyder, 
at den fysiske træning skal integre-
res med udgangspunkt i det som gør 
sig gældende inden for den enkelte 
sportsgren.

Ovenstående er et generaliseret bil-
lede af virkeligheden. Børn udvikler 
sig i forskelligt tempo. Rækkefølgen 
af de kritiske perioder ligger ret 
fast, men det tidsmæssige forløb 
kan være meget forskelligt. Af prak-
tiske årsager er de aldersrelaterede 
anbefalinger samlet i aldersgrupper, 
men vær opmærksom på den enkelte 
udøvers udviklingstrin, så træning, 
krav, forventninger, indplacering på 
træningshold med videre kan tilpas-
ses derefter.  

Hvordan	trænes	teknik?
Antallet af gentagelser er den vig-
tigste faktor for at lære teknik! Det 
gamle ordsprog: »Øvelse gør mester« 
gælder altså stadig. Men mange gen-
tagelser er i sig selv ingen garanti for 
effektiv tekniktræning. Metoderne 
har betydning.

Hel- eller delmetode
Tekniktræning bør tage udgangs-
punkt i helmetoden. Kun hvis en ud-
øver har problemer med en specifik 
del af færdigheden, kan delmetoden 
med fordel anvendes. 

Et eksempel er	hel-del-hel-metoden,	
som kan anvendes ved træning af 
sammensatte teknikker, fx serv. Her 
kan du starte træningen med at udfø-
re hele sekvensen, derefter fokusere 
på den sværeste del og til sidst lave 
hele sekvensen igen. 

Ved træning	i	blokke, som i bordten-
nis kaldes KINATRÆNING træner ud-
øveren den samme tekniske færdig-
hed mange gange uden at træne an-
dre ting. Fx 10 minutter med forhånd.  

Ved seriel	træning træner udøveren 
flere forskellige tekniske færdighe-
der i den samme rækkefølge. Fx en 
øvelse, hvor udøveren skiftevis laver 
baghåndsreturnering (A), forhåndsre-
turnering (B) og smash (C) og derpå 
forfra igen. Træningen ser altså såle-
des ud: ABC, ABC, ABC; ABC etc.

Ved	 træning	 i	 vilkårlig	 rækkefølge 
træner udøveren nogle bestemte 
tekniske færdigheder, men i vilkårlig 
rækkefølge, som ovenfor, men række-
følgen blandes hele tiden. Træningen 
af de samme tre teknikker ser fx såle-
des ud: ABC, CBA, BAC, ACB, ACA, BCA, 
CBC, ABC, BAB etc.

Ved indlæring af nye teknikker bør 
man anvende Kinatræning. Men al-
lerede anden træningsgang bør man 
supplere med seriel træning og/eller 
træning i vilkårlig rækkefølge.

Når den basale teknik i store træk er 
på plads, påbegyndes den variable 
træning.

Ved	 variabel	 træning varieres kra-
vene til de tekniske færdigheder i 
øvelsen mellem hver gentagelse. Fx 
kan udøveren træne forhåndsretur-
neringer med forskellige afstande og 
vinkler til bordet etc.



162 Bordtennis Aldersrelateret Træningskoncept

Konklusion
Der er mange ting at tage hensyn til, 
når den ’Den Komplette Udøver’ skal 
udvikles. Det er bestemt ikke nemt, 
men er til gengæld meget givende og 
aldrig kedeligt at træne børn og unge.

Overordnet	er	princippet	 for	at	ud-
vikle	udøvere	altså	 at	 tilpasse	 træ-
ningen	 til	 udøvernes	 alder	 og	 ni-
veau.

De	mindste	udøvere skal frem for alt 
have det sjovt og lege sig til færdig-
hederne, uden for meget voksenind-
blanding.

De	9-14	årige skal frem for alt træne i 
at udvikle sig teknisk og sent i perio-
den også i spring og sprint.

De	 15-18	 årige skal primært træne 
med at udvikle sig taktisk, mentalt og 
fysisk, således at de kan ruste sig til 
en elitekarriere.

De	18-21	årige skal træne for at ud-
vikle deres taktiske forståelse og 
mentale styrke og generelt optimere 
de andre områder.
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27.0 BORDTENNIS-
ORDBOGEN

Aerob	træning
Coaching

Empati

Forældreinvolvering

Indlæring

Kulhydrater
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27.0 BORDTENNISORDBOGEN

Aerob	træning Træning med ilt

Anaerob	træning Træning uden ilt

Antropometri Kropslige dimensioner

Arbejdskravsanalyse De fysiske krav der stilles til spilleren i bordtennis

ATk Forkortelse for Aldersrelateret Trænings Koncept

ATK	Manualen Den publikation du sidder med i hånden.

Auditiv	læring Opfatte og huske på grundlag af høreindtryk. Auditive personer skal både høre 
tingene sagt MEN også sige den selv.

Automatisering ”at gøre tingene på rygraden”, at mekanisere bevægelsesmønstre.

Batfatning Den måde hvorpå spilleren holder på battet, dels når der serves og dels under spil, 
hvilken godt kan være 2 forskellige måder.

Børnebordtennis Aldersspændet mellem 6 – 8 år. 

Coach Træneren er coach under kampene og ved stævner.  

Coaching Coaching er at låse op for et menneskets potentiale til at maksimere sine præstatio-
ner. Det er at hjælpe mennesker til at lære frem for at undervise dem. Det 
er et spørgende princip, hvor ansvarlighed og bevidsthed er bærende elementer.

Cirkeltræning Forskellige styrkende øvelser udført direkte efter hinanden med en pause på mellem 
ca. 15 – 60 sek. eller den tid, som det tager, at bevæge sig fra den ene øvelse til den 
næste.

Deduktivt	princip Træneren finder og definerer de rigtige løsninger.

Den	motoriske	guldalder En anden betegnelse for alderen 9 – 12 år.

Differentiering	af	træningen Individuel instruktion og træning ud fra de enkelte spilleres forskellige færdigheds-
niveau.

Egenskaber Trænerens/spillerens personlige og menneskelige egenskaber såsom; vilje, selvtillid, 
motivation, sociale indstilling mv.

Empati Indlevelsesevne. Evnen til at sætte sig ind i, hvad andre mennesker tænker og føler.

Etik og Moral Læren om hvad der er de rette principper og hvad der er korrekt handlemåde 
indenfor bordtennis.

Fair Play Fair Play er mere end at spille indenfor reglernes rammer. Det indeholder begrebet 
venskabelighed, at respektere andre og altid spille inden for den rette ånd. Fair Play 
er en måde at tænke på, ikke bare end måde at gebærde sig på.

Feedback Tilbagemelding.

Forberedelsesperioden Den periode hvor fokus i træningen er rettet frem mod kampe. 

Forbevægelse Den bevægelse der foretages inden den faktiske bevægelse. Eks. er at lave en 
forspænding inden afsæt.

Forældreinvolvering Inddragelse af forældrene i visse dele af træningsarbejdet, under ledelse af træneren 
eller i det øvrige arbejde i klubben. 

FUNdamentale	bevægelser Basale bevægelsesfærdigheder der er fundamentet for yderligere udvikling.



165Dansk BordTennis Union

godt	idrætsmiljø	for	unge DIF kursus 

Handlingsplan Er en plan, der opstiller nogle personlige mål og nogle konkrete indsatser, der skal til 
for at nå målene.

Helhedsmetoden De pågældende færdigheder forevises i deres helhed, hvorefter de enkelte dele 
trænes og sammensættes med den foreviste helhed som rettesnor. Tekniktræning bør 
tage udgangspunkt i helhedsmetoden. 

Hypertrofi Muskelvækst

Indlæring Give viden fra sig.

Indre	motivation Spillerens egen motivation til at stile efter og opnå et mål. 

Induktivt	princip Spillerne er selv med til at finde og definere de rigtige løsninger.

indspil Spilleren ”spiller” sig ind på bordet. Står med makker og slå bolden over nettet stille 
og roligt og forsøger at holde bolden på bordet hele tiden. 

Kardiovaskulær	udholdenhed Evnen til at udføre aerobt arbejde over længere tid (>60 min).

Kinatræning Træning indeholdende mange gentagelser af det samme slag. En træner, eller en 
boldkanon server bolde til spilleren der øver det samme slag/den samme bevægelse 
hele tiden.

Kognitive	faktorer Evnen til at læse situationen og vælge den rette bevægelse. Evnen til at kunne gen-
kende mønstre samt forholde sig til egne handlinger.

Kompetetiv	træning Træning hvor der er fokus på at vinde eller tabe.

Kontaktpunkt Det tidspunkt hvor der er kontakt mellem bat og bold.

Koordinationstræning Træning i samspillet af nerve- og muskelsystemet under bevægelse, så der iværksæt-
tes den rette bevægelse med den rette hastighed.

Kulhydrater Kulhydrater er, sammen med fedt og protein, en af kostens grundlæggende bestand-
dele. Kulhydrat er sukkerstoffer, der består af kemiske forbindelser, som indeholder 
store mængder kulstof samt ilt og brint. Kulhydrater har stor betydning for kosten. 
De er nødvendige for, at kroppens energistofskifte kan fungere optimalt og udnytte 
kostens indhold af fedtstoffer og proteiner.

Kundskaber Trænerens/spillerens viden og indsigt i såvel almene som bordtennismæssige forhold.

Kursister Dem der deltager på DBTUs kurser

Locomotor	færdigheder Kroppen bevæges gennem rummet – f.eks. gang, løb, hoppe osv.

Lukket	færdighed En færdighed, der finder sted i et stabilt og forudsigeligt miljø omgivende miljø 
(svømning, skydning).

Læring En kobling mellem eksisterende og ny viden.

Læringsrum	 Det optimale læringsmiljø (rum) der understøtter det hele barns udvikling

Maksimal intensitet De pågældende aktioner udføres i fuldt tempo, med størst mulig kraft og præcision 
og med 100 % koncentration. Man udfører sine aktioner med størst mulig kvalitet, dvs. 
man »spiller til,« uanset om man spiller kamp eller træner detaljer.

Manipulative	færdigheder Et objekt flyttes – f.eks. kaste, sparke, slå, osv. 
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Mellemperiode Den periode som ”altid” følger efter specialperioden. Her er fokus rettet på, at bord-
tennis også skal være sjovt. Perioden er at betragte som en vedligeholdelsesperiode.

Menneskesyn Ifølge MacGregor arbejdes der med et X- & et Y-menneskesyn. Udgangspunktet for 
indlæring er tillid hvorfor et Y-menneskesyn er ønskværdigt.

Mindset Det spilleren tænker på, på det pågældende tidspunkt. Det er de tanker, der er frem-
herskende i hans bevidsthed på et givent tidspunkt.

Modning Medfødte motoriske programmer. Biologiske processer der afstedkommer forbedrede 
kropslige og kognitive præstationer uden egentlig øvelse/timing.

Momenttræningsøvelser De øvelser der som hovedregel sættes i gang med en serv. 

Motor Learning Samarbejdet mellem nerve- og muskelfunktionerne automatiseres ved hjælp af en 
lang række gentagelser af den rigtige teknik.

Niveaudeling Den proces, hvor udøverne til træning og i konkurrence inddeles efter deres aktuelle 
niveau

Non-locomotor	færdigheder Bestemte kropsdele bevæget – f.eks. at skubbe, trække, bøje osv.

Opbygningsperioden Træningsperioden lige efter sommerferien.

Plyometrisk	træning Træningsform, hvor man udnytter en muskels forspænding til at udvikle kraft samt 
forbedre samspillet mellem de implicerede muskelgrupper. Springtræning er et ek-
sempel på denne træningsform.

Postpubertet Perioden der – for de fleste - dækker alderstrinnet 15-18 år for piger og 16-20 år for 
drenge. 

Prikke bolden Returnering af bolden med underskru

Progression I træning af teknisk – taktiske færdigheder tager man udgangspunkt på det niveau, 
hvor spilleren/spillerne udfører den pågældende færdighed korrekt. Herefter øges 
progressionen, dvs. sværhedsgraden, i form af stigende tempo, mindre plads, mere 
modstand og mere fokus på de aktioner, der skal foretages.

Proteiner Protein er en vigtig del af spillerens krop, kost og sundhed. Protein er med til at op-
bygge og reparere dennes krop og spilleren bør hverken få for meget eller for lidt.
Protein er en fundamental bestanddel af alle levende celler, der varetager 
forskellige funktioner i menneskekroppen

Præpubertet Perioden der – for de fleste - dækker alderstrinnet nul-11 år for piger og nul-12 år for 
drenge.

Psykisk	spænding Fællesbetegnelse for aktivitetsniveauet i nervesystemet. 

Pubertet Perioden der – for de fleste - dækker alderstrinnet 15-18 år for piger og 16-20 år for 
drenge. 

refleksion Måden hvorpå en spiller modtager et budskab, samt den måde han reagerer på af 
samme årsag.

rM Repetition Maximum – Anden betegnelse for belastningen.

rollemodel Er en fordanskning af det engelske ord ”role model”, som betyder forbillede.

selektion Den proces, hvor de bedste udøvere udvælges til det/de bedste hold i området/regio-
nen/landet.

Sikkerhedstræning Øvelser der gentages mange gange og trænes med kontrol og sikkerhed.

sociologiske faktorer Familiebaggrund, støtteapparat, uddannelse, venner i miljøet, trænere og økonomi. 

specialperioden Den periode der indeholder spillerens vigtigste kampe og turneringer. Specialperioden 
kan være over flere perioder på et år.
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spilintelligens Evnen til at ”læse” en kamp og træffe de rigtige valg på baggrund af de handlinger 
modstanderen træffer.

Supervisor En vejleder.

Supervision En vejledning.

Tabataintervaller Intervaller som har været brugt i forskningssammenhæng for at vise at anaerobt 
arbejde (170% VO2max) medfører betydelige forbedringer i kondition og i evnen til at 
udføre gentaget anaerob arbejde eks. sprint.

Talent En spiller, der med udgangspunkt i hans personlige forudsætninger, er i stand til at få 
det bedst mulige ud af hans egenskaber. 

Traditionsrum Læringsrum hvor spilleren overvejende er passiv/modtagende i sin læring. Trænerne 
hælder viden på spilleren der forventes at kunne handle i henhold til den nye viden.

Træneren Man er træner når man forestår den daglige træning i klubben.

Træningsmængder Den samlede træningsbelastning man påfører kroppen, når man inddrager intensitet 
og træningstid. Dette kaldes også træningsimpuls.

Træningsprogram Det ÅRsprogram som træneren har lagt for sit hold/sine spillere.

Træningspas Det enkelte pas. Det daglige træningspas.

Udviklingsrum Læringsrum hvor spilleren overvejende er mere aktiv/deltagende i sin læring. 
Træneren og spilleren finder i fællesskab den viden/de værktøjer der skal til for at 
udvikle sig. 

Udviklingstrappe Fælles betegnelse for de fire aldersstadier som DBTU har opdelt manualen i.

Undervisere De personer der afvikler ALLE DBTUs kurser

Ungdomsbordtennis Aldersspændet mellem 14 & 17 år. 

Ungseniorbordtennis Aldersspændet mellem 18 & 21 år. 

Vis	–	forklar	–	vis Undervisnings form

Visualisering ”At kunne se billeder for sit indre blik”.

Visuel	læring Opfatte og huske på grundlag af synsindtryk.

Vækstkurve En vækstkurve viser hvor mange cm. en spiller vokser om året. 

Ydre	motivation Påvirkninger udefra som er motiverende (Pengepræmier, straf/belønning, træneren)

Åben	færdighed En færdighed hvor der er flere løsninger afhængig af situationen. Foregår i et ustabilt 
og omskifteligt/uforudsigeligt omgivende miljø (boldspil, kampsport).
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28.0 OM 
FORFATTERNE
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28.0 OM FORFATTERNE

Søren	Normann	Andersen,	født	1968
Startede med at spille bordtennis i 1977 i Helsingør Bordtennisklub. Er stadig aktiv på serie 3 
niveau.
 
Har fungeret som træner siden 1983. Har trænet alle aldersgrupper og niveauer, lige fra begyn-
dere til landsholdspillere, både drenge og piger.

Har undervist på DBTUs træner- og lederkurser siden starten af 1990’erne og har været med til 
at skrive en stor del af de benyttede undervisningsmaterialer.  

Har været ansat som breddekonsulent i Dansk Bordtennis Union i perioden fra 1995 til 2002 og er desuden aktiv som 
dommer.
 
Har studeret kulturgeografi og idræt på universitetet i en årrække og arbejder i dag indenfor den tohjulede motorsport.

Bjarne	Bendtsen,	født	1954
Var som spiller en kort periode divisionsspiller, men det stod klart, allerede i en ung alder, at det 
var som træner, at bordtennis sporten blev en stor del af livet i mange år.

Har mere end 20 års erfaring som bordtennistræner. Gennemgik hurtigt alle DBTUs trænerkurser, 
og blev tilbage i 80’erne uddannet som elitetræner.

Har igennem trænergerningen trænet mange forskellige kategorier af spillere, lige fra begyndere 
til elite ungdom, Seniorelite og landsholdsspillere.

Har som træner og coach vundet adskillige danske mesterskaber med spillere.

Var i 5 år træner for danske ungdomslandshold. 1 år for herrejuniorerne og 4 år for drengeholdet. Vandt her flere medaljer 
ved både åbne europæiske turneringer og til EM for ungdom.

Har desuden været engageret som leder. Sad i en årrække i Brøndby Bordtennis Clubs bestyrelse, og efterfølgende i flere 
år i DBTUs Eliteudvalg. Har som aktiv sportsmand også brugt mange år på fodbold, bowling, løb og cykling.

Er i det civile liv uddannet indenfor økonomi og IT.

Rasmus	Jespersen,	født	1980
Uddannet skolelærer i sommeren 2004, hvilket siden har været det civile arbejde.

Har fungeret som klubtræner i flere forskellige klubber over de sidste 10 år. Har arbejdet med alt 
fra nybegyndere til elitespillere.

Rasmus har udover klubtrænergerningen gennem de seneste par år været med til at arbejde med 
ungdomslandsholdstruppen, der træner på STIGA træningscenteret i Brøndby.

Har deltaget på DBTUs trænerkurser.
Har som aktiv selv spillet på diverse ungdomslandshold og på seniorplan spillet på nationalt eliteplan.
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Annette	Westermann,	født	1970
Ansat som udviklingskonsulent (tidl. Breddekonsulent) i DBTU siden marts 2008.

Er uddannet cand. Scient. i Idræt, Humanistisk-Samfundsvidenskabelig retning fra Københavns 
Universitet. Har blandt andet skrevet bachelor-projekt om frivillighed og frivillighedens udfor-
dringer. Har redigeret og ”medforfattet” flere af DBTUs uddannelsesmaterialer og er underviser 
på DBTUs kurser – blandt andet ”klubbens	årsplan”, ”idræt	for	børn	og	unge	–	skab	sammen-
hæng”,	som er en del af børnetrænerkurset og ”idrættens	organisering”, der er en del af K4. 

Har aldrig spillet bordtennis i klub, man har altid været aktivt klubmenneske og altid været 
god for en frivillig indsats. Har været træner og bestyrelsesmedlem/B&U-ansvarlig i fægteklubben Mahaut samt siddet i 
Dansk Fægte-Forbunds bestyrelse som B&U-ansvarlig. Har for Dansk Fægte-Forbund udviklet et elektronisk ide-kartotek 
med forskellige lege- og træningsøvelser, der kan bruges i den daglige træning. Er nu frivilligt bestyrelsesmedlem i Dansk 
Legeplads Selskab, der beskæftiger sig med børns muligheder for leg og bevægelse.  

Jakob	Lund	Staun,	født	1977
Ansat som udviklingskonsulent (tidl. Breddekonsulent) i DBTU siden januar 2007.

Har spillet bordtennis 1 - 2 sæsoner i Ringkøbing i 1988-1990. 
Tidligere divisionsspiller og –træner i volleyball. Har løbet 3 maratonløb og er nu aktiv oriente-
ringsløber.

Er uddannet cand. scient i Idræt og Sundhed fra Syddansk Universitet, med speciale i idrættens 
humanistisk-samfundsvidenskabelige felt.
Har efterfølgende gennemført et kursusforløb i socialkonstruktionisktisk kommunikationsteori 

med hovedvægt på narrativ praksis og teori.

Har redigeret og ”medforfattet” flere af DBTUs undervisningsmaterialer.
Underviser på DBTUs lederkurser – bl.a. ”Klubbens	årsplan” samt ”Idrættens	organisering” (på Klubtræner K4).

Thomas	Madsen,	født	1976
Kandidat i Idræt og Sundhed fra Syddansk Universitet og underviser på DIF’s Diplom træner-
uddannelse indenfor træningsfysiologi.

Har undervist i boldspil på idrætsuddannelsen i Odense i flere år og underviser også i teamud-
vikling og præstationsoptimering indenfor boldspil, samme sted. 

Har spillet bordtennis i ungdomsårene, siden har andre boldspil taget over. Nu er det primært løb, 
cykling og styrketræning der prioriteres.
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Thomas	gram,	født	1970
Uddannet skolelærer, men nu selvstændig konsulent og ansat af DBTU som tovholder på ATK 
manualen.
  
Har sine rødder i fodboldens verden som tidligere ansat omkring det danske kvindelandshold i 
fodbold. Har igennem en periode på 12 år været fodboldtræner for alle aldersgrupper op til U17 i 
fodboldklubben, AB. Har derudover været tilknyttet unionshold i Sjællands Boldspil-Union.

Har som aktiv brugt ungdomsårene på primært fodbold men også håndbold, tennis og cricket er 
idrætsgrene der er prøvet kræfter med.

Har fungeret som skribent på ikke bordtennis specifikke kapitler.
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29.0 LITTERATURLISTE     

LITTERATUR FRA DBTU
”Bordtennis	–	en	sport	for	børn”	–	et	
inspirationsmateriale	til	nye	træ-
nere
Dansk BordTennis Union & Danmarks 
Idræts-Forbund
1. udgave 1999
ISBN: 87-90316-68-1

”Bordtennis	i	folkeskolen	–	et	inspi-
rationsmateriale”
Dansk BordTennis Union
1. udgave 2007

LITTERATUR FRA ANDRE – 
DANSKE UDGIVELSER
Aerob	&	anaerob	træning	
Lars Michalsik & Jens Bangsbo.
Danmarks Idræts-Forbund. 1. ud-
gave. 2. oplag 2005

”Aldersrelateret	træning	–	Målrettet	
og	forsvarlig	træning	af	børn	og	
unge”
Team Danmark
1. udgave, 
ISBN: 87-983880-1-0

Bedst	når	det	gælder 
Willi Railo 
Dansk Idræts-Forbund 1984 
ISBN: 87-87048-00-0

”Bolden	i	spil	–	teambold	i	teori	og	
praksis” 
Anders Halling; Bjarne Andersen, 
Charlotte Skov Agergaard & 
Charlotte Worm.
Syddansk Universitetsforlag 2005
ISBN-10: 8778389976; ISBN-13: 
9788778389978

DBU,	Aldersrelateret	træning	–	Bind	
1:	5-14	årige
1. udgave, 2007
ISBN: 978-87-87038-50-8

DBU,	Aldersrelateret	træning	2,	
Målrettet	træning	af	eliteungdoms-
spillere.
1. udgave, 2008
ISBN: 978-87-87038-01-0

DBU,	Holdninger	&	handlinger
2010

DHF,	Aldersrelateret	træning
1. udgave, 2010.
ISBN: 978-87-85031-25-9

”Elitekarriere	på	spil	–	en	analyse	af	
pigers	 elitetilværelse	 mellem	 sam-
fundsmæssige	 og	 idrætslige	 nor-
mer” 
Lavet af Maja Plum, Stinne Bech, 
Ulrik Almlund og Rasmus K. Storm, 
TEAM Danmark, 2004

Idrættens	Træningslære 
Asbjørn Gjerset, m.fl.
GEC Gad 1995 
ISBN: 87-12-02387-6

Krop	og	træning 
E.L. Tybjerg-Pedersen 
2. udgave, 2. oplag, Gyldendal 1992 
ISBN: 87-0133764-5 
 
Kunsten	at	coache 
Jens Hansen 
Nyt Nordisk Forlag 1986 
ISBN: 87-17-05462-1 

”Puls	12,	December	2008”	
Artikel om Peter Sartz skrevet af 
forfatter Henrik Norskilde.

”Puls	13,	April	2009”	
Artikel om Mie Skov skrevet af for-
fatter Christian Blomgreen.
 
Tro	på	dig	selv 
Ulrik Wilbek 
1. udgave, 1. oplag, Peoples Press 
2006 
ISBN: 87-7055-003-4 

Viljen	til	Sejr 
Arne Nielsson 
Peoples Press 2006
ISBN: 87-7055-043-3

LITTERATUR FRA ANDRE – 
UDENLANDSKE UDGIVELSER
Designing resistance training pro-
grams. 
Steven J. Fleck & William J. Kramer 
Human Kinetics 
2. udgave 1997.

Exercise	Physiology
William D. McArdle, Frank I. Katch & 
Victor L. Katch 
7th Edition. Lippincott, Williams & 
Wilkins 2008

growth,	maturation	and	physical	
activity
Robert M. Malina; Claude Bouchard 
og Bar-Or Oded
Human Kinetics 2004
2. udgave, 2004

Jumping	into	plyometric	
Donald A. Chu 
Human Kinetics 
2. udgave 1998.

Motor Learning and control. 
Concepts and applications. 
Richard A. Magill 
McGraw-Hill, 2007

Selvkontroll	gennom	mentalträning
Lars-Eric Uneståhl

Styrketräning	–	för	idrott,	motion	
och	rehabilitering	
SISU Idrottsböcker, 2008
Roland Thomeé, Jesper Augustsson, 
Mathias Wernbom, Sofia Augustsson 
& Jon Karlsson. 

Total	training	for	young	champions.	
Tudor O. Bompa 
Human Kinetics, 2000

Borg’s	 Percieved	 Exertion	 and	Pain	
scales 
Champaign, IL: 
Human Kinetics; 1998
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