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ESAA mål 
ESAA arbejder for at skabe rammerne for en optimal talentudvikling i Aarhus Kommune. Det 
betyder, at ESAA i samarbejde med skoler, klubber og sportsorganisationer arbejder for at fremme 
talentudviklingen i din sport og hjælpe dig med at få en balanceret hverdag som talentfuld udøver.  
ESAA refererer til Eliteidræt Aarhus’ bestyrelse, som er en del af Aarhus Kommune. 
 

ESAA værdier 
• Elitesportsudøveren som ”det hele menneske” 

• Ligeværd mellem uddannelse og sport 

• Ansvarlig træning 

• Kvalitet i tanke og handling 

 

 

 



 

 3 

Velkommen som ESAA udøver! 
 
En forhåbentlig velfortjent sommerferie er tæt på. Så snart ferien er forbi starter det nye ESAA uddannelsesår. 
Et uddannelsesår og et uddannelsesforløb, som du er en del af, og som det er en stor glæde at kunne byde dig 
velkommen som ny ESAA udøver. 
 
Du skal være opmærksom på, at du starter i en ESAA klasse, som allerede er etableret, og det kan være en udfordring. 
Men Ellevangskolen og ESAA vil gøre alt, hvad vi kan for at gøre din entré i klassen så succesfuld som muligt. 
 
På ESAA arbejder vi kontinuerligt på at optimere talentudviklingsmiljøerne, på baggrund af de erfaringer vi har og på 
baggrund af den nyeste viden om talentudvikling. Optimeringen vil blandt andet betyde, at du kommer til at forholde 
dig til begrebet ejerskab, samt til 4 nøgle faktorer i ESAA´s talentudvikling: mind, body, culture og team.  
 
Vores mål er at skabe den bedste ramme for udvikling af dit talent ved at introducere dig for en række vigtige 
begreber og værktøjer i talentudviklingen - alle af generel karakter - for derefter at sætte fokus på din individuelle 
talentudvikling. 
 
Vi ved at ESAA er forbundet med masser af forventninger. Vi vil gøre vores bedste for at leve op til disse forventninger 
og lave en forventningsafstemning sammen med dig og dine forældre. Du kan se frem til nogle fantastiske rammer for 
udvikling i et samarbejde mellem dig, dine forældre, din klub og din træner, Ellevangskolen og ESAA, med det klare 
mål, at du bliver dygtigere. 
 
Der vil være mange nye ting på én gang for dig. Vi arbejder for, at du og dine forældre får de nødvendige 
informationer om hvilke muligheder du har, og hvilke forventninger vi har til dig. Det er derfor vigtigt, at du læser 
dette INFO materiale grundigt sammen med dine forældre. 
 
At være ESAA udøver betyder, at du har et særligt talent. Som ovenfor beskrevet er vores mål er, at du får gode 
rammer til at starte en ”talentrejse” i samarbejde med din klub og klubtræner, Ellevang skolen og dine forældre, som 
alle er medspillere på denne rejse. 
 
Med morgentræning (mindst) to gange ugentligt efterfulgt af skole og klubtræning, er det nødvendigt, at du er dygtig 
til at prioritere din tid og strukturere din hverdag, således at du kan ramme den for dig optimale kombination af skole 
og uddannelse. Men det er også vigtigt, at du er opmærksom på, at det kræver en målrettet og viljestærk indsats fra 
dig selv – i ESAA kommer udøverne ikke for at blive trænet, men for at træne!! 
 
På de næste sider i dette INFO materiale finder du generelle informationer om ESAA uddannelsesåret 2018/19 samt et 
bonusmateriale til din sportslige forberedelse af det kommende uddannelsesår. Når vi starter op med introdage på 
Ellevangskolen mandag den 13. August i uge 33, vil du få mange flere informationer omkring ESAA og din sportsgren, 
ligesom ESAA Talent-guide del 1 og del 2,(som du finder på www.esaa.dk)  kan hjælpe dig med at finde din vej til 
udvikling og gode resultater.  
 
Du vil ved skolestart kunne finde kontaktoplysninger på dine ESAA trænere, samt en periodeplan/sæsonplan for din 
sport – på www.esaa.dk. Hvis du inden uge 33 mangler vigtige praktiske informationer eller har spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte ESAA. 
 
Du finder kontaktoplysninger på www.esaa.dk 
 
Held og lykke i det kommende uddannelsesår. 
 
Ole Keldorf  
Sportschef, Elite Sports Akademi Aarhus 

  

http://www.esaa.dk/
http://www.esaa.dk/
http://www.esaa.dk/
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2. ESAA ”Code of Conduct” 
 
ESAA Code of Conduct tager udgangspunkt i værdisættet for talentudvikling i dansk idræt ”talent-HUSET” (DIF /Team 
Danmark) og ESAAs værdier. Værdierne sætter rammen for, at udøveren kan udnytte sit potentiale bedst muligt og 
samtidig opnå en balanceret hverdag med sport, uddannelse og fritid: 

• Elitesports-udøveren som det hele menneske 

• Ligeværd mellem sport og uddannelse 

• Ansvarlig træning 

• Kvalitet i tanke og handling 

ESAA Code of Conduct beskriver vores forventninger til udøverne og angiver konkrete retningslinjer for ansvarlighed 
og god praksis i konteksten ”Committed to Excellence” 

Som ESAA udøver 

• Påtager du dig ejerskabet for din sportslige og uddannelsesmæssige udvikling  

• Er du bevidst om, at du er “en rollemodel” både i uddannelse, på sportsarenaen og på sociale medier og 
agerer som et godt eksempel for andre unge sportsudøvere. Som ESAA udøver er du ambassadør for sporten, 
din klub og ESAA 

• Er du en udøver, der praktiserer din sport med ansvarlighed med afstandtagen til doping og et balanceret 
forhold til spil/betting 

• Accepterer du ESAA regler, politikker og procedurer for arrangementer og konkurrencer, hvori du deltager  

• Er du altid forberedt til træning og konkurrence. Du melder afbud, hvis ikke det er muligt at deltage 

Brud på ESAA Code of Conduct 

• En ESAA udøver er en 24 timers udøver. ESAA Code of Conduct forventes respekteret og overholdt både i 
forbindelse med træning, konkurrence og uddannelse. 
I tilfælde hvor uddannelse/træning forsømmes eller udøveren udviser en opførsel, der ikke modsvarer ESAA 
Code of Conduct, kan det få indflydelse på udøverens fortsatte deltagelse i ESAA. 
 

• Vi arbejder med 2 typer ”konsekvenser” ved brud på ESAA ”Code of Conduct” 
o Opmærksomhedssamtaler, som oftest er et udtryk for, at der skal skabes en fælles 

forventningsafstemning omkring retningen på talentrejsen. 
o Bekymringssamtalen som oftest er udtryk for at, der skal ske nogle ændringer for at vi kan fortsætte 

den fælles rejse. Her vil forældre altid deltage sammen med udøveren. 
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ESAA retningslinjer og ESAA forventninger til udøvere, forældre, klubber, forbund, uddannelsesinstitutioner og 
akademiet. 

Forventninger til ESAA udøvere 

Skader og overbelastninger  

• Som ESAA udøver er man ikke fritaget fra morgentræning ved overbelastning og skader. Det forventes, at 
udøveren møder omklædt, og at man træner i det omfang, det er muligt.  Planlægningen og udførelsen af et 
individuelt genoptræningsforløb forventes tilrettelagt af udøverens træner i samarbejde med enten klubbens 
eller ESAA´s fysioterapeut.  
 

Kost, tobak og alkohol 

• Som ESAA udøver skal man sigte imod at give kroppen de bedste muligheder for at fungere optimalt, hvilket også 
indebærer timingen og indholdet af den ernæring som indtages i løbet af dagen. Udøveren tager selv ejerskabet 
for dette, men kan søge hjælp til optimering via de kurser ESAA tilbyder i løbet af året samt via vejledning gennem 
de tilknyttede kost- og ernæringskonsulenter. 

• Som ESAA udøver forventes det, at man er ikke-ryger. 

• Eliteidræt og alkohol hører ikke sammen. Som ESAA udøver forventes det, at man er ansvarlig i forhold viden om, 
at alkohol har stor negativ påvirkning kroppens fysiske formåen og udvikling. Det forventes, at udøvere i 
folkeskolens talentklasser ikke drikker alkohol. 
 

Forventninger til ESAA forældre 

• Forældre til ESAA udøvere har en vigtig rolle i forhold til at skabe både en personlig identitet og en 
eliteidentitet hos udøveren. 

• Forældre til en ESAA udøver forventes, at støtte udøveren i dennes beslutning om at dyrke sport på ”talent-
niveau” i kombination med en uddannelse, og sikre at udøveren matcher ESAA Code of Conduct.   

• ESAA forældre bør især støtte udøveren i perioder, hvor motivationen mangler eller i situationer hvor 
udøveren er udelukket fra træning pga. skader eller overbelastninger. 

• ESAA forældre forventes at medvirke til et højt informations- og kommunikationsniveau mellem udøveren, 
ESAA, klubben/træner samt skole/lærer. 

• At nye 9. klasses forældre deltager i et forældre arrangement torsdag den 23. august kl. 17.00 – 18.30 på 
Atletion, hvor ”talent-guiden” introduceres i et forældre perspektiv. (Indbydelse følger senere) 
 

Forventninger til ESAA uddannelsesinstitution 

• Uddannelsesinstitutionen opstiller en ramme, hvor både sport på talentniveau og uddannelse prioriteres 
højt, således at det bliver muligt for udøverne at opnå en balanceret hverdag. Uddannelsesinstitutionen og 
uddannelsesinstitutionens ESAA-koordinator påtager sig ejerskab i forhold til den løbende dialog mellem 
institutionen, klub, trænere, elev og forældre. Herunder medvirker til en optimal kommunikation mellem 
parterne. Uddannelsesinstitutionen indgår i et samarbejde med ESAA om, at kunne tilbyde eleverne 
relevante kursusforløb inden for bl.a. kost og ernæring, mentaltræning, skadesforebyggende træning.  
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Forventninger til klubben/forbund 

• ESAA samarbejdsklubber/forbund forventes at prioritere og fremme ligeværd mellem sport og uddannelse. 
Således skal klubben hjælpe udøveren med at prioritere og tilrettelægge sin træningsplan, så der sikres 
sport/life balance for udøveren.   

• ESAA samarbejdspartnere, der har fast morgentræning, udpeger en ESAA disciplinkoordinator, som er 
bindeled mellem klub, forbund, ESAA, skole og udøver. Koordinatorens rolle er bl.a. at medvirke til et højt 
informationsniveau og at deltage i løbende møder med ESAA.  

• Samarbejdsklubben/forbundet sørger for morgentræning med højt kvalificerede trænere. Denne træning 
tilrettelægges ansvarligt med fokus på individuel træning.  

• I forbindelse med optagelse af udøvere på ESAA skal samarbejdsklubben udfærdige en sportslig motivation 
for optagelsen. Sportsgrenen indgår desuden i et sportsfagligt udvalg, der sammen med ESAA sportsligt 
vurderer de indkomne ansøgninger.  

Forventninger til ESAA 

• ESAA er et partnerskab mellem lokale klubber, byens uddannelsesinstitutioner, Team Danmark. 
Partnerskabet er forankret i Aarhus Kommune ved Fonden Eliteidræt Aarhus. ESAA påtager sig ejerskab i 
forhold til at sikre denne forankring og videreudvikle konceptet i overensstemmelse med ESAAs værdier. 

• ESAA påtager sig ejerskab for at skabe rammerne for optimal uddannelse og talentudvikling for talentfulde 
udøvere i Aarhus Kommune.  

• ESAA vil i det daglige praktiske arbejde være tilgængelige, troværdige og tæt på udøverne. 

 
 
 
 

3. Generelle informationer 
 
Koordinering og planlægning 
Din ESAA træning skal koordineres med din klubtræning. De bedste rammer er, når der er en høj grad af 
sammenhæng mellem den træning du laver i ESAA og din klubtræning. I ESAA vil vi være behjælpelige med denne 
koordinering, og sikre at du får en nødvendig viden omkring planlægning og koordinering af træning. Men det er 
vigtigt, at du selv tager ejerskab for denne proces, blandt andet ved at informere din klubtræner om ESAA og være 
dygtig til at planlægge i forhold til ESAA årsplanen. 
 
 
Disciplinspecifik Morgentræning  
ESAA tilbyder disciplinspecifik morgentræning inden for følgende sportsgrene:  atletik, badminton, ballet, basketball, 
brydning, fodbold, gymnastik, håndbold, orienteringsløb, sejlsport, sportsdans, svømning, taekwondo og tennis. 
 
Hvis du er tilknyttet ESAA i en sportsgren uden morgentræning, har du mulighed for at deltage i fysisk træning, 
basistræning og kursusaktiviteter. Det vigtigt, at du er i dialog med ESAA omkring træningsplanlægning, og du vil 
derfor blive inviteret til et dialogmøde omkring din træning. 
 
Du træner to gange om ugen med andre unge inden for din sportsgren - tirsdag og torsdag mellem 8.00 og 9.30. 
Derefter tager du til undervisning på din skole. Det er meget vigtigt, at du er præcis omkring tidspunkter både til 
træning og skole. Præcision sender et klart signal. 
 
Første morgentræning i uddannelsesåret 2018/19 er torsdag den 16. august kl. 08.00.  
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Basistræning  
Basistræning er et “add-on” til ESAA morgentræningen, hvor det overordnede fokus er skadesforebyggende træning 
og præstationsoptimerende træning. Der tages udgangspunkt i forskellige former for træning, der har til hensigt at 
forbedre bevægelighed, kropsstammestabilitet, balance evne, koordination samt muskelstyrke og stabilitet. 
 
Den enkelte udøvers aktuelle træningstilstand, skadessituation og skadeshistorik vil danne udgangspunkt for forløbet i 
basistræning for udøveren. Vi vil differentiere mellem træning på kollektivt og individuelt plan afhængig af den 
enkelte udøvers behov, så vidt det er muligt. 
 
I basistræning arbejder vi med “at bygge” en atlet - for derefter at lægge den specifikke træning på.  
 
Styrketræning 
ESAA-udøvere har adgang til Team Danmark styrketrænings- og kredsløbslokaler. Styrketræningslokalerne ligger på 
Atletion i bygningen mellem Ceres Park og Ceres Arena.  
 
Vi har ansat styrketræningsinstruktører som vil hjælpe dig med træning, råd og vejledning. Du kan se præsentation af 
vores instruktører på www.esaa.dk 
 
Udgangspunktet for vores styrketræning er at vore instruktører udarbejder basis styrketræningsprogrammer. Special 
træningsprogrammer udarbejdes af klubtrænere og forbundstrænere.  
 
Der er instruktør i lokalet på følgende tidspunkter, med start fra uge 32, fra tirsdag den 7. august. 
 
Tirsdage: kl. 8.00 – 10.00 og kl. 17.00 – 19.00 
Torsdage: kl. 8.00 – 10.00 og kl. 17.00 – 19.00 
 
Tiderne kan blive justeret i det kommende uddannelsesår. Du vil få besked, hvis det sker! 
 
VIGTIGT: For at få adgang til styrketræningsfaciliteter skal du: 
 
• Have gennemført et rookie kursus omkring vigtige elementer i styrketræning. 
• Bestille en adgangsbrik og betale 250,- kr i depositum for brikken. 
• Brikken bestilles www.esaa.dk/brik under styrketræning. Husk at skrive ”ESAA udøver”. 
• Du kan godt bestille brikken før dit rookie kursus, men vil først modtage den, når du har gennemført dette. 
 
Du vil gennem din træner og ESAA få nærmere besked på afviklingen af rookie kurser i august måned. 
 
For udøvere, der træner i nord, vil der være mulighed for at benytte lokalet i Vejlby-Risskov Centret.  Udøvere, der 
ønsker at træne i nord, bedes sende en mail herom til ok@esaa.dk. Du kan som udgangspunkt dog ikke have brik til 
både nord og syd. 

Skader – Fysioterapi 
Hvis du er skadet har du mulighed for at benytte ESAA´s fysioterapeut til at få stillet en diagnose og få gode råd & 
vejledning. Udgangspunktet er, at du hurtigst muligt efter skaden skal i gang med træning, og i mange tilfælde vil du 
kunne deltage i fysisk træning, selvom du er skadet.  
 
ESAA fysioterapeut har lokaler i Sportens Hus – ved  TD styrketrænings lokalet. 
 
Træffetider: 
Hvis du vil bestille en tid hos vores ESAA fysioterapeut kan du gøre det online på www.esaa.dk fra uge 32. 
Træffetiderne er fleksible, således at du kan finde en tid, der passer dig godt. 
 
ESAA tilbyder skadede udøvere, at de tirsdag og torsdag kl. 8.00 – 9.30 kan deltage i basistræning og genoptræning.  
I dette tidsrum vil vores ESAA fysioterapeut forestå træningen under hensyn til de enkelte udøveres skader og behov. 
Træningen foregår på Atletion. 

http://www.esaa.dk/
http://www.esaa.dk/


 

 8 

 
Samarbejde skole-sport 
ESAA vil i løbet af året tage initiativ til en dialog mellem din skole og din sport, således at du vil få mulighed for at 
optimere din dagligdag og være ”pro-aktiv” på eventuelle udfordringer. 
 
Transport fra træning til skole 
Alle elever er selv ansvarlige for at møde på træningsstederne tirsdag og torsdag morgen. De enkelte idrætter aftaler 
selv tidspunktet for træningsstart. 
  
De udøvere, der går i skole på Ellevangskolen og træner i syd, bliver tilbudt transport fra morgentræning til skole.  
 
Bustransporten bliver tilrettelagt således, at alle kan være tilbage på skolen til rette tid. De nøjagtige tider og 
påstigningssteder vil du få i forbindelse med introdagene og de vil kunne ses på www.esaa.dk 
  
Du vil på skolen få nærmere information om dine muligheder for at få et buskort, der dækker transport fra hjem til 
skole/træning.  
 
Ferieuger 
Når skolerne har ferielukket, er der ingen ESAA-træning. Det samme gælder på helligdage.  Der er således ingen ESAA 
træning i følgende uger: 
 
Efterårsferie uge 42 (2018) 
Juleferie uge 52 (2018) 
Vinterferie uge 7 (2019) 
Påskeferie uge 16 (2019) 
 
ESAA træning slutter torsdag den 6. juni uge 23 (2019) 
 
ESAA Kontoret i sommerferien 
ESAA holder sommerferie i ugerne 28, 29 og 30 2018, hvor kontoret er lukket. Resten af sommeren vil vi gerne svare 
på spørgsmål via telefon eller mail, hvis det nødvendigt. 
 
Kontakt til ESAA 
ESAA Kontoret 
Stadion Allé 70 
8000 Århus C. 
 
Kontortid: kl. 09.00 – 16.00 
Vi kan være optaget af møder eller være ude af huset. Det er derfor en god ide, at lave en aftale inden du kommer 
forbi. 
 
Vi kan også kontaktes på telefon og e-mail. 
ESAA kontoret: 89 40 48 22  
 
Ulla Kolding 
Telefon: 41854182 
Mail: koul@aarhus.dk 
   
Eller 
 
Ole Keldorf 
Telefon: 29 20 83 86 
Mail: ok@esaa.dk 

 

http://www.esaa.dk/
mailto:ok@esaa.dk
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4. Ting du bør tjekke inden start 
 
ESAA hjemmesiden og sociale medier 
ESAA har en hjemmeside www.esaa.dk, hvor du vil finde en masse generelle informationer. Hjemmesiden er 
informativ og nem at tilgå via mobile enheder.  Via hjemmesiden kan du ”like” os på Facebook, hvor vi løbende 
opdaterer med nyheder, fotos og links til kurser med tilmeldingslinks. Vi modtager også gerne nyheder fra dig og din 
sport til FB-opslag. 
 
Din mail og dit mobil-nummer 
Det er vigtigt, at vi altid har din og dine forældres aktive mailadresse og mobilnummer.  
Husk at give os besked, hvis der er ændringer på koul@aarhus.dk.  
 
ESAA bonusmateriale - grundtræningsprogram 
De fleste talenter, vil ganske givet have et sommertræningsprogram, som sikrer, at man møder op i en fin form efter 
ferien. Hvis dette ikke er tilfældet for dig, vil du i dette ESAA infomaterialekunne finde fysiske træningsprogrammer 
samt løbeprogrammer, der kan inspirere dig til at komme velforberedt til træning, og forebygge skader. 
 
 

5. Som ESAA udøver får du 
 
Samarbejde med din træner/klub 
ESAA-koordinatoren i din sportsgren tager i begyndelsen af uddannelsesåret kontakt til din klub / klubtræner med 
henblik på samarbejde og koordinering af ESAA træningen og klubtræning. Et koordineret samarbejde mellem ESAA 
træning og klubtræning og eventuel forbunds træning er særdeles vigtig for din individuelle udvikling. Dels er det 
vigtigt af hensyn til din træningsdocering og dermed skadesrisiko, og dels er det vigtigt af hensyn til din individuelle 
udvikling. Vores erfaring på ESAA er, at samarbejdet med klubberne kræver ekstra opmærksomhed og en aktiv indsats 
fra alle parter, Derfor er det vigtigt, at du så tidligt som muligt får en snak med din klubtræner omkring, hvilke 
muligheder I har for at koordinere. Din klubtræner er altid velkommen til at kontakte ESAA træneren, hvis der er 
spørgsmål. 
 
ESAA tøjpakke 
Alle ESAA udøvere vil i begyndelsen af skoleåret modtage en ESAA tøjpakke af mærket HUMMEL.  Det er vigtigt, at du 
har bestilt din tøjpakke SENEST d. 25 juni 2018. Hvis du ikke allerede har bestilt, så bestil via www.esaa.dk 
 
 
Vi gør opmærksom på: 

• Hvis du ikke bestiller din tøjpakke på www.esaa.dk senest den 25. juni modtager du ikke en tøjpakke. (Du vil 
modtage en autogereret besked som kvittering på din bestilling) 

• Det er ikke muligt at bytte fejlbestilt tøj. 

• Tøj kan kun bestilles via hjemmeside – ikke på mail, telefon eller andet. 
 
ESAA bonusmateriale 
ESAA har vedlagt ekstra bonusmateriale i form af skema for styrketræning, løbetræning, træningsdagbog samt forslag 
til hvordan du kan optimere din dagligdag således at du får størst mulighed for at udvikle dig over sommerferien og 
optimere din træningsplanlægning, når skolen starter igen.  
 
Individuel vejledning 
Alle ESAA-udøvere har mulighed for individuel vejledning om forhold, der vedrører skole og sport. Hvis du har behov 
herfor, kan du kontakte ESAA eller din skolekoordinator. Alle udøvere, der ikke deltager i disciplinspecifik 
morgentræning, modtager inden ferien en invitation til et individuelt træningsplanlægningsmøde, med henblik på at 
optimere dit udbytte af ESAA. 

 
 

http://www.esaa.dk/
mailto:koul@aarhus.dk
http://www.esaa.dk/
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6. ESAA introdage 
 
ESAA introdage d. 13. – 17. august 2018 
I samarbejde med Ellevangskolen og Rundhøjskolen afholder vi ESAA-introdage i uge 33. 
 
Under introdagene får du mulighed for at hilse på elever, lærere, trænere og administrativt personale, der er tilknyttet 
ESAA. Desuden vil du få en række nyttige informationer og få en fornemmelse af hvilke muligheder du har for at 
optimere din talentudvikling. 
 
Det detaljerede program får du udleveret i uge 33 ved skolestart. 
 
Hovedlinjerne i introdagene ser dog således ud: 

Mandag den 13. august: Velkommen til Ellevangskolen og ESAA Talentklasser 

• Introduktion til Ellevangskolen og din ESAA-talentklasse 

• Mødested Ellevangskolen kl. 8.00 

 

 

Tirsdag den 14. august.  

• Basistræning på Atletion  –  mødested kl. 8.00 på Stadion 

• Intro til 9. ESAA  

• Alm skole fra middag. 
 

 

 

 

Onsdag den 15. august:  

• Teambuilding kl. 9-14 

• Mødested annonceres senere. 
 

 

 

Torsdag den 16. august:  

• Morgentræning møde på morgentræningsstedet kl 8.00 

• Herefter alm. Sskole 

 

 Ceres Arena foran Café Break 

 

Fredag den 17. august: Beach Volley turnering – social  event. Kl. 9-14. 

• Mødested: Aarhus Beach Park kl 09.00 
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7. ESAA Tema i skoleåret 
 
ESAA-tema: Ejerskab – mind, body, culture og team. 
  
Alle ESAA-elever i folkeskolen har ESAA-tema timer én gang ugentligt i skoleregi. 
 
ESAA-tema både erstatter og supplerer de normale idrætstimer - og det er skolerne, der er ansvarlige for afvikling af 
ESAA-tema i samarbejde med ESAA. 
 
Formålet med ESAA-tema er at gøre eleverne mere ”bevidste” omkring det at være et idrætstalent. Med afsæt i 
”ESAA Talent-guide” vil du få mulighed for at skabe ”din vej til udvikling og resultater” og blive klogere på hvilke 
muligheder og risici en udøver kan møde på vejen mod en eliteidrætskarriere.  
 
ESAA-tema har det overordnede mål at arbejde med ”ejerskab” for at give en øget forståelse for og indsigt i, hvad der 
er vigtig at prioritere som ESAA talent. ESAA-tema arbejder således med talentudvikling i et helhedsperspektiv, og 
præsenterer en række konkrete værktøjer til brug i dagligdagen, samt giver mulighed for at tilegne sig nyttig viden til 
brug i den individuelle talentudvikling. 
 
Det er målsætningen, at ESAA-tema skal afstemmes med din klubtræning, således at der er høj grad af sammenhæng 
mellem din klubtræning og din ESAA træning. For at opnå denne sammenhæng bliver samarbejde, dialog og 
koordination med din klub og klubtræner et nøglepunkt. ESAA vil medvirke til at skabe denne dialog, men det er 
vigtigt, at du selv søger for at koordinere din ESAA træning med klubtræning for at sikre optimal udvikling. 
 
Når uddannelsesåret starter, vil du få flere informationer om ESAA-tema og den praktiske afvikling heraf. ESAA 
”talent-guiden” går i dybden med de enkelte temaer med henblik på at bevidstgøre dig om fundamentet for 
talentudviklingen i konteksten body, mind, culture og team. 
 
Eksempler på de enkelte temaer er: 
 

• Træningsplanlægning 

• Fysisk træning 

• Selvtræning 

• Skadesforebyggende træning 

• Kost og ernæring 

• Koordination og løbeskoling 

• Idrætspsykologi, mentaltræning & coaching 

• Almen idræt  

• Events– fællesoplevelser 

• Foredrag og inspirationskurser 

• Evaluering 
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8. ESAA Bonusmateriale – råd og redskaber til at forbedre dig over sommeren 

 
ESAA vil gerne bidrage til at du kan udvikle din fysiske form over sommeren. Nedenstående finder du forslag til 
styrketræningsprogrammer samt løbetræningsprogrammer. Træningsprogrammerne er lavet således, at du vil kunne 
lave en struktureret selvtræning over sommerferien. Programmerne er lavet således, at alle uanset idræt vil kunne 
have glæde af dem.   
 
Husk dog altid at aftale det med din specialtræner/klubtræner hvis du vil lave selvtræning. Uanset om det er som 
supplement til din normale træning eller i ferier og sæsonpauser. Du kan evt. vise ham/hende programmet, og høre 
hvad han/hun siger til det. 
 
Baggrund for styrketræningsprogrammerne 
En stærk muskulatur omkring kropskernen er vigtig for at kunne stabilisere rygsøjlen i en lang række idrætsgrene, og i 
særdeleshed når man styrketræner med frie vægte. En stærk kropskerne virker derfor både skadesforebyggende og 
præstationsoptimerende. Ligesom med muskulaturen omkring kropskernen, er det vigtigt at have en stærk og stabil 
muskulatur omkring hoften og i benet for at kunne stabilisere disse, når man udfører forskellige bevægelser, hvad 
enten det er i styrketræning eller sport. 
 
I det nedenstående er der en række øvelser for mave, ryg, hofte og lår. Man behøver ikke lave alle øvelserne hver 
gang man træner, men man kan nøjes med at lave en eller to øvelser for hver muskelgruppe 2-3 gange om ugen. 
 

 
Basis hjemme-træningsprogram 
 
Opvarmning: 5-10 minutters kredsløbsopvarmning 

Alle øvelser gennemføres som 3 sæt a 12-15 gentagelse 

Øvelse Fokuspunkter Billede 

Squat med 
kropsvægt 

 
- Ret ryg 
- Hele foden i jorden 
- Knæene samme vej 

som tæerne 
- Spænd maven 
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Lunges 

- Hele forreste fod i 
jorden 

- Lodret overkrop 
- Forreste knæ over fod 

 

Arm 
strækkere 

- Placer hænderne i 
minimum 
skulderbredde 

- Før albuerne skråt 
bagud 

- Spænd i baller og mave 

 

Træk til bord-
kant 

- Ret ryg 
- Træk bordkanten til 

øverst på brystet 
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Dynamisk 
planke 

- Spænd i 
baller, 
mave og 
skuldre 

- Starte 
med 
skiftevis 
højre og 
venstre 
arm 

 

Et-bens 
balance 

- Hold ryggen ret 
- Hold hele forreste fod i 

gulvet 
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Basis styrketræningsprogram 
 

Opvarmning: 

- 5-10 minutters kredsløbsopvarmning 
- Ét opvarmningssæt i hver øvelse med halv belastning 

 
Alle øvelser udføres med 3 sæt a 12-15 gentagelser. 

Øvelse Fokuspunkter Billede 

Goblet 
squat 

 
- Ret ryg 
- Hele foden i jorden 
- Knæene samme vej som tæerne 
- Spænd maven 
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Sumo 
dødløft 
fra 
forhøjning 

- Bred fodstilling 
- Ret ryg 
- Tryk med ben 
- Knæene samme vej som tæerne 
- Spænd maven 
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Lunges 
- Hele forreste fod i jorden 
- Lodret overkrop 
- Forreste knæ over fod 
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Bænkpres 

- Fatning minimum i skulderbredde 
- Sænk stangen kontrolleret til midt 

på brystet 
- Hold bagdelen i bænken 
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One-arm 
row 

- Ret ryg 
- Undgå rotation i overkrop 
- Hold overarmen ind til kroppen 
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Skulderpres 
- Spænd baller og mave 
- Vægten holdes lige over albuen 
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Træk til 
bryst 

- Træk stangen til øverst på brystet 
- Hold overkroppen ret og i ro 

 
 

 
 
 
Løbeprogram selvtræning – Kondition 
Husk altid at aftale det med din specialtræner/klubtræner hvis du vil lave selvtræning. Uanset om det er som 
supplement til din normale træning eller i ferier og sæsonpauser. Du kan evt. vise ham/hende programmet, og høre 
hvad han/hun siger til det. 
 
Langt de fleste idrætsudøvere har gavn af at have en god kondition. En god kondition gør en mere udholdende og 
bedre til at restituere. En god kondition er desuden basis for, at kunne arbejde med de mere specifikke fysiske krav 
der er i ens pågældende idræt. 
 
Vil man forbedre sin kondition, kan man følge nedenstående retningslinjer. Det er bygget op således, at man selv kan 
sammensætte sit løbeprogram ved at vælge 3 af de nedenstående træningspas ud og udføre dem over en uge. Man 
kan med fordel vælge at lave et træningspas med kontinuerligt løb, et træningspas med lange intervaller og et 
træningspas med korte intervaller. Eksempelvis: 
 
Mandag: Kontinuerligt løb 35 min. 
Onsdag: Lange intervaller – træningspas 2 
Lørdag: Korte intervaller – træningpas 1 
 
Man kan også vælge, at følge det 4 ugers løbeprogram der er vist på næste side. 
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Eksempler på træningspas 
Kontinuerligt løb 
30-60 min. løb uden pause 
Lange intervaller 
Træningpas 1  Træningpas 2  Træningpas 3 
5-10 min. opvarmning 5-10 min. opvarmning 5-10 min. opvarmning 
3 min. løb   6 min. løb  2 min. løb 
3 min. aktiv pause 3 min. aktiv pause 40 sek. aktiv pause 
Gentages 4-10 gange Gentages 3-6 gange Gentages 8-16 gange 
5 min. nedvarmning 5 min. nedvarmning 5 min. nedvarmning 
 
Korte intervaller 
De helt korte intervaller kan med fordel udføres på løbebånd. På den måde undgår man at skulle accelerere og bremse 
hele tiden. 
 
Træningpas 1   Træningpas 2  Træningpas 3 
5-10 min. opvarmning 5-10 min. opvarmning 5-10 min. opvarmning 
45 sek. løb  90 sek. løb  2 min. løb 
15 sek. aktiv pause 40 sek. aktiv pause 1 min. aktiv pause 
Gentages 20-45 gange Gentages 10-25 gange Gentages 8-16 gange 
5 min. nedvarmning 5 min. nedvarmning 5 min. nedvarmning 
 
4 ugers løbeprogram 
Dette er et eksempel på et 4 ugers løbeprogram. Det er opbygget således, at der i hver uge er et træningspas med 
kontinuerligt løb, et træningspas med lange intervaller og et træningspas med korte intervaller undtagen uge 4 som er 
en restitutionsuge. Hvis man vil have mere træning, kan man lægge et ekstra interval eller to ind. 
 
Forklaring på programmet 
”Opvarmning”:  angiver om du skal varme op, og hvor lang opvarmningen skal være 
”Løb”:   angiver hvor lange intervallerne skal være 
”Pause”:   angiver hvor lange pauserne skal være 
”Antal gentagelser”: et interval + pause er én gentagelse. 
”Tid i alt”:   angiver den samlede træningstid i de enkelt træningspas 
”Intensitet Borg”:  angiver hvor hårde intervallerne skal være – se Borg-skalaen på næste side 
”Km”:   hvis du har lyst kan du skrive hvor langt du nåede på løbeturen 
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Uge 1 

 Opvarmning Løb Pause Antal gentagelser Tid i alt (min.) Intensitet Borg Km 

Dag 1 0 30 min   1 30 15   

Dag 2 0 10 min 2 min 3 36 15-16   

Dag 3 5 min 3 min 1 min 7 33 16   

 

Uge 2 

 Opvarmning Løb Pause Antal gentagelser Tid i alt (min.) Intensitet Borg Km 

Dag 1   35 min   1 35 15   

Dag 2 5 min 6 min 2 min 4 32 15-16   

Dag 3 7 min 2 min 1 min 8 31 16-17   

 

Uge 3 

 Opvarmning Løb Pause Antal gentagelser Tid i alt (min.) Intensitet Borg Km 

Dag 1   40 min   1 40 15   

Dag 2 5 min 3 min 3 min 5 35 16-17   

Dag 3 10 min 90 sek 40 sek 13 24,5 17-18   

 

Uge 4 

 Opvarmning Træning Pause Antal gentagelser Tid i alt (min.) Intensitet Borg Km 

Dag 1   30 min   1 30 15   

Dag 2 10 45 sek 15 sek 12 22 17-18   

 
Fokuspunkter: 
1. Start ikke for hårdt ud – det er bedre at kunne holde intensiteten i de sidste intervaller 
2. Vær aktiv i pauserne – det kan både være gang og småløb. På den måde bliver du mere klar til næste interval 
3. Nedvarmning – efter et hårdt træningspas med intervaltræning kan det være godt at bruge 5-10 min. på at varme 
ned, dvs. småløbe og strække ud 
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