
Talentwebinar 2
”Talentudvikling & Klubudvikling –

Fra snak til handling”



Praktiske forhold

• At slukke mikrofonen, når oplægget er i gang

• Skriv dit navn og forening samt din rolle i chatten, så vi 
har overblik over hvem der deltager

• Har man spørgsmål, kommentarer eller ønsker ordet, så 
skriv det i chatten, så vil jeg fungere som ordstyrer

• Vi filmer webinaret, så det kan deles på GymDanmarks 
hjemmeside efterfølgende
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Talent-webinarerne fortsætter

Webinar 1: ”Når talentudvikling og klubudvikling mødes” 

Tirsdag d. 17-11-2020 kl. 16.00-17.30

Webinar 2: ”Talentudvikling & Klubudvikling - Fra snak til handling” 

Tirsdag d. 01-12-2020 kl. 16.00-17.30

Webinar 3: ”Tidlig vs. sen specialisering i gymnastik”

Tirsdag d. 19-01-2021 kl. 16.00-17.30

Webinar ? Forslag til emner inden for talentudvikling modtages gerne fra deltagerne



Opsummering: Talentwebinar 1
”Når talentudvikling og klubudvikling mødes”

Tirsdag d. 17-11-2020

Webinarrækken om talentudviklingsarbejde i foreningerne

GymDanmarks Talent- & Elitestrategi v. Helge Fisker 

Værdier for talentudvikling fra et forskningsperspektiv v. Ole Mathorne

Største udfordringer og bedste succeser med lokal talentudvikling

Fra forskning til praksis v. Ole Holmskov 

- konkrete eksempler på talentudviklingssamarbejder 

Lokal talentudvikling i Svendborg Gymnastikforening 

v. Rikke Løwe



Bedre sportslig udvikling – I alle discipliner
Til opnåelse af Talent og Elitestrukturen kategoriseres gymnastikken i tre forskellige aktiviteter via ”Bedre sportslig udvikling” 
(BSU)

Klubber (gymnaster, trænere, ledere) – GymDanmark

• Decentral udvikling via UDDANNELSE – forsvarlig talent og elitearbejde (GymDK, DIF, Team Danmark)

• Talentudviklingssamarbejder (GymDanmark koncept)

Samlinger / Symposier (gymnaster, trænere, ledere) – GymDanmark

• Træningsfokus og træningsmiljøer / forsvarlig talent og elitearbejde 

• Talent- og Eliteudviklingssamlinger (TEU) = Decentral udvikling af talent og elite

• Fordre til uddannelse og vidensdeling blandt trænere - Trænersymposium

Landshold (gymnaster, hold) – GymDanmark

• Udtagelseskriterier jf. Talent – og Elitestruktur (værdier, junior og senior formål) 

• Deltagelse i internationale konkurrencer skal give sportsligt mening ud fra fastsatte udviklings – og resultatmål jf. Talent –
og Elitestrategi

Rammerne og retningslinjerne er generelle og vedrører alle gymnastikdiscipliner i GymDanmark – Men med 
disciplinspecifikke løsninger via Int. og national afdeling



International afdeling på Forbundskontoret
- Internationale konkurrenceaktiviteter/landshold
- Talent og Eliteudvikling af gymnaster og foreninger

Helge Fisker
Landsholdschef m. ansvar for talentudvikling
hfi@gymdanmark.dk

Espen Larsen
Sportskoordinator
esl@gymdanmark.dk

Ole Holmskov Hansen - Michele Blomsterberg Hansen

Disciplinkaptajner i TeamGym – Idrætsgymnastik
- Landshold, TEU-samlinger og Talentudviklingssamarbejder

Anette Dalsten: Ansvarlig junior- og senior LT i Trampolin 
TEU-samlinger

Oliver Bay: Ansvarlig junior- og senior LT i Tumbling
TEU-samlinger og Talentudviklingssamarbejder

mailto:hfi@gymdanmark.dk
mailto:esl@gymdanmark.dk
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Talentwebinar 2
”Talentudvikling & Klubudvikling

- Fra snak til handling” 
Tirsdag d. 01-12-2020 kl. 16.00-17.30

Lokal talentudvikling og lokal klubudvikling – Det er ofte to sider af 
samme sag!

Hvordan kommer vi fra snak til handling?

• Med udgangspunkt i tanker fra adfærdsdesign går I fra denne online-
workshop med inspiration til planer for handling i jeres forening.          
Dette med mål om at kunne skabe en hensigtsmæssig forandring for 
jeres forening

https://gymdanmark.dk/kursus/webinar-talentudvikling-fra-snak-til-handling/

https://gymdanmark.dk/kursus/webinar-talentudvikling-fra-snak-til-handling/


Præsentation af oplægsholder

Ole Mathorne

Ph.d.-studerende indenfor talentudvikling

i sport ved Syddansk Universitet



Guide til Teams
Gruppen: Talentwebinar





Webinar d. 16. november 2020

Webinar d. 1. december 2020



Dagens gruppeopgave

Klik her for at deltage i 
gruppemødet



Definition - Hvad er talent:

”Talent er et sæt af kompetencer og 
færdigheder, som er udviklet på baggrund af 
både medfødt potentiale og mange års 
interaktioner med et miljø – for eksempel i 
form af træning og konkurrence – såvel som 
evnen til at udnytte miljøets styrker og 
kompensere for miljøets svagheder og til at 
bidrage til miljøets fortsatte udvikling”

Henriksen, K. (2011)



This is Denmark…

Population ~ 5,7 million 

Municipalities: 98

Total area: 42,924 km2



4 indsatsområder vi kan sætte

særligt ind på i Dansk Talentudvikling

1) (videre)uddanne specialforbundenes
konsulenter og ledere

2) Klubudvikling gennem partnerskaber fx
med forbund og kommune

3) Uddannelse af lokale (talent)trænere

4) Arbejde strategisk tålmodigt – fokus på
langsigtet udvikling kræver is i maven og
nye KPIér☺



Martindale, R., & Mortimer, P. (2011). 
Talent development environments: 
Key considerations for effective practice



Henriksen, 2011
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Talentudviklings-

og 

Samspilsfilosofi
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Indflydelse på 
holdningen i 

den lokale klub

”Vi læner os meget op ad det som 
elitekoordinatoren tænker omkring 
udvikling af talenter. Han har virkelig 
fået rørt i gryden herovre ved at 
spørge: ”Hvorfor fanden gør I det der? 
Hvorfor fanden giver I dem ikke fri? I 
er jo ved at slå dem ihjel” 

(talentansvarlig den lokale klub)



Hvad forstår I ved god 
talentudvikling?

• Nævn en-to unge udøvere I vil betegne som et stort 
talent?

• Hvilke træk gjorde vedkommende til et stort 
talent?

• Kender du til nogen som du bare vidste ville blive 
til noget, og som blev det?

• Kender du til nogen som du bare vidste ville blive 
til noget, men som ikke blev til det?→ hvad 
skyldtes det tror du?

• Kender du til nogen, som du IKKE troede blev til 
noget, men som blev det? 



Dagens gruppeopgave

Klik her for at deltage i 
gruppemødet



Langsigtet
Talentudvikling

Talentudvikling, nærmest mere end noget andet, afhænger af
øjnene der ser. Dermed er vores filosofi, overbevisninger og
værdier oftest afgørende for; hvem vi udvælger, tildeler
opmærksomhed, anerkender og fremhæver. 

Talentudvikling, I sin essens, handler om at gøre noget idag, for at 
øge chancen for at kunne performe på lang sigt (ofte flere år
fremme I tiden).

Det kræver først og fremmest ydmyghed og tålmodighed og det 
skal kultur og struktur gerne understøtte!!



Talentudvikling & 
Klubudvikling - Fra 
snak til handling”

Et lynkursus i adfærdsdesign

Jytte Fra Marketing er desværre gået for i dag af Morten Münster, (2017)



Barriereanalyse

”Barriereanalysens fornemmeste
formål er at komme ud i terrænet og få

indsigt hos de mennesker man skal
påvirke, så man senere i processen kan

designe en løsning, som passer til
deres præmisser og som passer 

intuitivt til deres verden.” 



Den 
virkelige 
verden?

”Lad os begynde med en 
distinktion, Den virkelige verden 
er ikke din verden. Den virkelige 
verden, er den verden som de 

mennesker du skal påvirke, lever 
i. 

At acceptere den, på mange 
måder, banale iagttagelse, 

handler i virkeligheden om at 
acceptere, at du ikke selv har 

svarene!”

Et godt råd til forandringsledere!!



Hvorfor gør vores medlemmer og trænere, 
ikke allerede det vi ønsker, at de skal gøre?

Højst sandsynligt ved de ikke hvad 
det er ”vi ønsker” de skal gøre. 
Derfor bør vi lægge en strategi og 
tydeliggøre denne for ”dem”!



Hvorfor gør vores medlemmer og trænere, 
ikke det, de ved, at de bør gøre?

”Der er ingen modstand, 
men vi har brug for hjælp til 
at overkomme kløften fra vil
til gør”



Hvorfor gør mennesker ikke 
det, vi ved, vi bør gøre?

En række faktorer spiller ind:
1) Handling kommer før 
holdning! 

3) Mennesker er irrationelle!

2) Viden + vilje = handling 
(fungerer ikke)



Måder vi kan bruge hjernen på

System 1 System 2



Forandringsledelse →
adfærdsdesign

Har I eksempler på at I har 
opfordret til noget, der IKKE er 
blevet handlet på?

”Vi skal:
1) fjerne friktionen for ønsket adfærd, 
2) tilføre friktion for uønsket adfærd, 
3) gøre intet valg til vores valg
4) og præsentere vores forandring på det 
rigtige tidspunkt”

1) 

2) 

3) 



”Pointen er: Opsaml gode
eksempler på jeres strategi i
praksis. Det kan både være
eksempler fra fortiden og ideer til
fremtiden. Visualiser dem, hvor
dine medarbejdere, kollegaer og
chefer færdes dagligt, og tving dem 
ud af hinanden hver dag.”

Hvor bør vi så starte det strategiske arbejde?



Start jeres egen 
barriereananlyse

1) I par skal I:

2) Præsentere forslag til 2-3 eksempler 

på ønsket adfærd i jeres forening?

3) Diskutér muligheder for at 
1) Fjerne friktion for ønsket adfærd, 

2) Tilføre friktion for uønsket adfærd, 

3) Gøre intet valg til vores valg.



Opsamling
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Læs mere her:

GymDanmarks Talent- & Elitestrategi
https://gymdanmark.dk/wp-content/uploads/2019/03/Talent-og-Elitestruktur-GymDanmark-2017.pdf

GymDanmarks Talentudviklingssamarbejder
https://gymdanmark.dk/talentudviklingssamarbejder/

GymDanmarks Videnbank om Talentudvikling
https://gymdanmark.dk/blog-talent-og-elite/

Lokal Talentudvikling i Samspil, af Ole Mathorne og Kristoffer Henriksen
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/iob/forskningsenheder/lets/ole+samspil+rapporter_net.pdf

Det mentalt sunde talentudviklingsmiljø, af Kristoffer Henriksen, Carsten Hvid Larsen & Andreas 
Küttel
https://gymdanmark.dk/wp-content/uploads/2020/11/kristoffer-henriksen-det-mentalt-sunde-talentudviklingsmiljoe-2.pdf

Veje til eliten – Specialiseringsprocesser bland danske eliteudøvere, af Louise Karmuk Storm
https://gymdanmark.dk/wp-content/uploads/2020/11/Veje_til_eliten_Louise_Kamuk_Storm.pdf

https://gymdanmark.dk/wp-content/uploads/2019/03/Talent-og-Elitestruktur-GymDanmark-2017.pdf
https://gymdanmark.dk/talentudviklingssamarbejder/
https://gymdanmark.dk/blog-talent-og-elite/
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/iob/forskningsenheder/lets/ole+samspil+rapporter_net.pdf
https://gymdanmark.dk/wp-content/uploads/2020/11/kristoffer-henriksen-det-mentalt-sunde-talentudviklingsmiljoe-2.pdf
https://gymdanmark.dk/wp-content/uploads/2020/11/Veje_til_eliten_Louise_Kamuk_Storm.pdf


Tak for i dag


