
Mennesker, 
medaljer og mental 
sundhed

… vokser ud af 
fællesskaber



Hvem er jeg?



Os mod verden

Superatleter er ikke 
supermænd

Medaljens mening

Talentudviklings-miljøer



– Jeg synes stadig, at det både er sjovt og 
helt vildt udfordrende at være med på 
topplan. Derudover er sejlermiljøet i 
Danmark helt fantastisk og virkelig 
givende at være en del af. Det er jeg slet 
ikke klar til at slippe.

– Det bliver i den grad ikke en dans på 
roser. Men vi har nogle ret gode 
metoder og et rigtig godt hold i 
Danmark, som hjælper hinanden til at 
blive rigtig dygtige
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Strategier og 
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Fundament før handling



TEAM DANMARK

Forskning og evidens

Strategier og 
praksis

En moderne talentforståelse En bæredygtig 
talentfilosofi



TEAM DANMARK

MISSION
• Mennesker før medaljetagere! 

MÅLGRUPPE
• Unge er ikke små voksne og vi har god tid

MILJØ 
• Mennesker udvikler sig i meningsfulde relationer 

MENTAL SUNDHED 
• Udvikling og trivsel vokser ud af en bæredygtig talentkultur

MAGT
• Med magt følger ansvar

En bæredygtig talenfilosofi
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Træner

Spotte og 
udvælge

Biologisk perspektiv

De bedste i verden har særlige 
forudsætninger

Psykologisk perspektiv

De bedste i verden træner 
rigtigt

Økologisk perspektiv

De bedste i verden er i gode 
miljøer

Forskning

Hvad kendetegner de 
bedste?

Træner

Designe gode 
træningsplaner

Forskning

Hvordan har de 
bedste trænet?

Træner

Skabe gode 
miljøer

Forskning

Hvad kendetegner de 
bedste talentmiljøer?
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Miljøer i verdensklasse

Struktur
• Integrerede indsatser
• Træningsgrupper
• Nære rollemodeller
• Støtte

Kultur 
• Videndeling
• Personlig udvikling
• Langsigtet fokus
• Frit initiativ



Miljøer i verdensklasse

Horisontal alignment
• Mellem de mange 

arenaer

Vertikal alignment
• Mellem de mange faser

I makro miljøet
• Mellem de mange 

organisationer



• Compassion
• Psykologisk tryghed
• Meningsfuldhed

 

Connection

CompetenceContribution

Autonomy

Miljøer i verdensklasse



Mental sundhed
• Atleterne = dedikerede, perfektionistiske og 

selvkritiske. 
• Sporten = en barsk arena med fokus på kortsigtede 

mål og intern konkurrence. 
• Hverdagen = stramme skemaer og få ferier 
• Præstationssamfundet = målt og vejet på mange 

arenaer.

• Dygtige atleter er ikke immune overfor mistrivsel
• Mistrivsel som i almen befolkning

Belastninger
som dræner din energi

Genopladning
som giver dig energi



TEAM DANMARK



• være ambitiøse, men ikke selvkritiske 
• være målrettede men ikke miste nuet 
• tabe kampen men ikke tabe modet
• tilgive fejl og bede om hjælp

…at glæde og et godt liv ikke står i vejen 
for gode resultater

Og så til mennesker
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Arbejd målrettet med dialog på tværs af 
talenternes kontekster, med rollemodeller, med 
træningsgrupper osv. 

Struktur



1. Hvilke karaktertræk er vigtige for 
udvikling?

2. Hvilke konkrete handlinger vil 
fortælle mig, at en atlet er…?

3. Hvad kræver det af vores system, at 
atleterne meningsfuldt kan 
engagere sig i handlingerne?

4. Hvordan kan jeg gennem interesse, 
belønning, rollemodeller mm. skabe 
en kultur, der understøtter den 
ønskede udvikling 

Kultur (kulturel ledelse)

Adfærd System 
krav

Kulturel ledelse

Ekstra 
træning

Adgang Vise interesse

Tid i 
kalender

Rollemodel ved at 
besøge havnen 
udenfor træning

Individuelle 
mål

Anerkende atleter, 
der……

Eksempel commitment



Agenda

Talentudvikling
En rejse gennem stærke miljøer, der understøtter 

atleternes trivsel, engagement, udvikling og præstationer 
…. som atleter & mennesker
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