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… tager ansvar for egen udvikling

… har fokus på udvikling af det teknisk og taktiske

… har fokus på udvikling af det fysiske, sociale og mentale

… opsøger relevant viden til egen udvikling

… bruger netværk og relationer til den udvikling

… giver alt til træning

… er en god kammerat, der hjælper andre

… arbejder med udfordringer og svagheder

… prøver noget nyt og anderledes

… planlægger hverdagen

… etc.



Værdier i STE

Selvstændighed
Udviklingsorienteret

Socialt bevidst
Struktureret

Målrettet



Hvad vil det sige at være målrettet?

Formålet med værdien målrettet
• Opstille procesmål i forbindelse til deres træning og sportsgren

à Arbejder målrettet for at opnå deres mål

Anvendelse af proces-mål
• Essentielt for talent- og elitesportsudøvere at opstille mål.

à Hvad gør jeg for at opnå mine præstationsmål, resultatmål og drømme?
à Hvilken adfærd har jeg? Hvad gør jeg helt konkret?

• Hjælper udøveren med motivationen
• Dynamisk værktøj som løbende skal justeres
• Uden bevidsthed omkring kort- og langsigtede mål, kan det være svært at tage næste 

skridt i egen udvikling og udviklingen stagnerer



Visualiseringsøvelse

Hvad drømmer du 
om i din sport?



Skriv jeres drømme ned

Hvad drømmer du 
om i din sport?



RESULTATPROCES DRØM



Målsætningsoverblik
Teknisk Taktisk Fysisk Socialt Mentalt



Målsætningsoverblik
Vi skal skabe et overblik over hvilke 

målsætninger man kan have i sin egen sport

Det gør os bevidste omkring hvilke målsætninger 
vi kan arbejde med

Alle 5 områder er vigtige for at nå drømmen om 
at blive eliteatlet i din sport

Derfor skal du lave målsætninger i alle 5 områder 
for at tage næste skridt



De sports-faglige målsætninger

Forestil dig at du skal skrive alt du øve dig på i 
din sportsgren ned på papir 

(teknisk og taktisk eller sportsfagligt)

Du skal tænke det meget simpelt

Et eksempel kan være at en 7-årig vil prøve din 
sportsgren for allerførste gang og du skal 

forklare de forskellige ting, man kan øve sig i

Skriv det hele ned – jo mere jo bedre.



De identiske mål-områder
På tværs af sportsgrene skal alle sportsudøvere
arbejde med det fysiske, sociale og mentale.

Her er det ikke sports-specifikt, men generelt, fx
• Fysisk: 

• styrketræning, kost, søvn
• Socialt: 

• Personer i dit netværk / miljø
• Samarbejde med holdkammerater
• Relation til forældre

• Mentalt
• Håndtere frustrationer
• Lave målsætninger
• Gøre noget der er træls



Hvad kan du bruge sådan et skema til?



Målhierarki
Jeg vil være bedre til at …
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Jeg lytter til en mental trænings fil på 
5 minutter hver morgen i 3 uger, så jeg 

bliver endnu bedre til at holde fokus
(mentalt)

Jeg aftaler med 2 personer fra STE at vi 
tager til morgentræning sammen hver 

gang de næste 2 måneder
(socialt og mentalt)

Jeg ser video i 30 minutter hver uge, og 
skriver ned hvordan jeg kan forbedre det 

tekniske og taktiske til næste træning
(teknisk og taktisk / sportsfagligt)

Jeg planlægger den kommende uges 
opgave hver søndag inden kl. 15, så jeg har 

overblik over det jeg skal nå (mentalt)
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Jeg spørger min træner hver uge på hvilke 
områder han/hun synes jeg kan forbedre 

mig på i min sport
(socialt, mentalt, teknisk, taktisk, fysisk)

Hvad kan der stå her?



Vi ved at det er vigtigt for atleter at lave 
målsætninger, så hvad gør du nu?
• Som jeg plejer – det virker okay
• Bliver inspireret af forskellige målsætningsoverblik 

og laver min egen tilpasset min egen sport
• Vælger et bestemt fokus-område til næste skridt i 

min udvikling, fx det fysiske eller mentale område?
• Bruger 10 min før hver træning til at finde frem til 

mit udviklingsmål for træningen?
• Spørger min træner om hvor han/hun vurderer jeg 

skal udvikle mig
• … 


