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Velkommen som ESAA udøver i kombination med en ungdomsuddannelse 
 
Et nyt uddannelsesår starter umiddelbart efter ferien. Et uddannelsesår, som du er en del af, og det er en stor glæde 
at kunne byde dig velkommen til som ESAA udøver i kombination med en ungdomsuddannelse. 
 
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. Du kan se frem til et år med nogle fantastiske rammer for 
udvikling i et samarbejde mellem dig, din klub/ træner, din uddannelsesinstitution og ESAA, med det klare mål, at du 
bliver dygtigere.  
 
Der kan være mange nye ting på én gang for dig. Vi vil gøre vores bedste for, at du oplever ESAA som en medspiller. 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 ESAA INFO grundigt og del gerne det med dine 
forældre. Det vil også være en god idé at læse det på www.esaa.dk uploadede materiale. 
 
At være ESAA udøver betyder, at du har et særligt talent. Vores mål er, at du får gode rammer til at udvikle dit 
sportslige potentiale samtidig med at du får tid til at prioritere din skolegang. 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 ESAA INFO materiale finder du en række generelle informationer om ESAA i kommende 
uddannelsesår samt et bonusmateriale til din sportslige forberedelse.  
 
Når vi starter op med Introdag fredag den 10. august på Atletion kl. 09.00 – 12.00, vil du få flere informationer 
omkring ESAA og din sportsgren.  Hvis du er en af de udøvere, der er forhindret i at deltage i introarrangement den  
10. august på grund af idrætsmæssige aktiviteter, er det vigtigt, at du giver ESAA besked herom, så vi kan sikre, at du 
får de nødvendige informationer inden start. Tilmelding via www.esaa.dk 
 
Hvis du inden den 10. august mangler vigtige praktiske informationer eller har spørgsmål, er du velkommen 
til at kontakte ESAA eller tjekke www.esaa.dk 
  
ESAA uddannelsesåret starter med første morgentræning tirsdag 14. august 2018 såvel disciplinspecifik, som basis og 
styrke). Hold dig opdateret på hvornår din uddannelsesinstitution starter, der er forskellige opstartstidspunkter på de 
enkelte uddannelser. Husk at tilmelde/framelde dig til introarrangementet senest den 5. august 2018 her: 
www.esaa.dk  
 
Held og lykke i det kommende uddannelsesår. 
 
Elite Sports Akademi Aarhus 
 
Ole Keldorf 
Sportschef  

http://www.esaa.dk/
http://www.esaa.dk/
http://www.esaa.dk/
http://www.esaa.dk/
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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 idrætsorganisationer arbejder for at fremme talentudviklingen i din sport og 
hjælpe dig med at få en balanceret hverdag som talentfuld udøver. En hverdag, hvor du er i balance mellem skole, 
sport og hverdagsliv. 
ESAA refererer til Eliteidræt Aarhus’ bestyrelse, som er en del af Aarhus Kommune. 
 
 
ESAA ”Code of Conduct” 
ESAA Code of Conduct tager udgangspunkt i værdisættet for talentudvikling i dansk idræt ”talentHUSET” (DIF /Team 
Danmark) og ESAA´s 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 

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. 

 

 
 
 
 
 
 

 

ESAA værdier 
• Elitesportsudøveren som ”det hele menneske” 

• Ligeværd mellem uddannelse og sport 

• Ansvarlig træning 

• Kvalitet 
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2. 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 atletik, badminton, ballet, basketball drenge, basketball piger, 
brydning, fodbold piger, fodbold drenge, gymnastik, håndbold piger, håndbold drenge, orienteringsløb, sejlsport, 
sportsdans, svømning, taekwondo og tennis. 
 
Hvis du er tilknyttet ESAA som individuel udøver, 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 08.00 og 09.30. 
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. 
 
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, balanceevne, 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 er stolt af at kunne give ESAA-udøvere adgang til Team Danmark styrketrænings- og kredsløbslokaler, som udgør 
et rigtig godt træningsmiljø for talenter og eliteatleter. Styrketræningslokalerne ligger i bygningen mellem Ceres Park 
og Ceres Arena.  
 
Vi har ansat styrketræningsinstruktører som vil hjælpe dig med træning, råd og vejledning.  
Udgangspunktet for vores styrketræning er at vore instruktører udarbejder basis styrketræningsprogrammer. Special 
træningsprogrammer udarbejdes af klubtrænere og forbundstrænere.  
 
På www.esaa.dk kan du se de aktuelle åbningstider samt tider, hvor der er instruktør i lokalet. 
 
VIGTIGT! For at få adgang til styrketræningsfaciliteter skal du: 
 
• Have gennemført et rookie kursus styrketræning.  
• Bestille en adgangsbrik og betale 250,- kr i depositum for brikken. 
• Brikken bestilles www.esaa.dk 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 få nærmere besked på afviklingen af rookie kurser 
 

http://www.esaa.dk/
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For udøvere, der træner i nord, vil der være mulighed for at benytte styrketræningslokalet i Vejlby-Risskov Centret – 
der vil være nærmere info herom på INFO-mødet den 10. august – samt på www.esaa.dk 

 
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 lokale i Sportens Hus – ved siden af styrketræning. 
 
Træffetider findes på www.esaa.dk. 
 
Hvis du vil bestille en tid hos vores ESAA fysioterapeut kan du gøre det online på www.esaa.dk fra uge 32. 
 
ESAA tilbyder skadede udøvere, at de tirsdag og torsdag kl. 8.00 – 9.30 kan deltage i basistræning og genoptræning. I 
dette tidsrum vil en fysioterapeut forestå træningen under hensyn til de enkelte udøveres skader og behov. 
Træningen foregår i lille stadionhal, Marselisborghallen eller på stadion. 
 
 ESAA tilbyder også fysioterapi-behandlinger mod betaling – ud over den diagnosticering, som ligger i konceptet. Se 
mere på www.esaa.dk  
 
Samarbejde uddannelsesinstitution-sport 
ESAA vil i løbet af året afholde en række møder med uddannelsesinstitutionerne, og derved sikre en dialog om 
væsentlige emner for at optimere miljøet. 
 
Transport fra træning til skole 
Alle udøvere 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 i nord og træner i syd, samt de udøvere, der går i skole i syd og træner i nord, bliver tilbudt 
transport fra træning til skole i forbindelse med ESAA morgentræningen. 

Udgangspunktet er, at der kører en bus fra nord mod syd og en anden fra syd mod nord. Bustransporten bliver 
tilrettelagt således, at alle kan være tilbage på skolen til 3. lektion. De nøjagtige tider og påstigningssteder vil du få i 
forbindelse med infoarrangementet og de vil kunne ses på www.esaa.dk.  

 
Træningen følger skoleåret 
ESAA uddannelsesåret starter i uge 33 og følger herefter skoleåret. Første morgentræning er tirsdag den 14. august, 
hvor der vil være en introduktion til det kommende uddannelsesår fra din træner/koordinator. ESAA træningen løber 
over 39 uger og slutter 6. juni 2019- 
 
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 (2019) 
Vinterferie uge 7 (2019) 
Påskeferie uge 16(2019) 
ESAA træning slutter torsdag den 6. juni uge 23 2019. 
 
Økonomi 2018/19 
Årsgebyret for at være ESAA-udøver på ungdomsuddannelser er 4.000 kr.  (Efterskole regnes som 
ungdomsuddannelse i ESAA regi, og efterskoleelever betaler derfor også fuldt ESAA gebyr) 

http://www.esaa.dk/
http://www.esaa.dk/
http://www.esaa.dk/
http://www.esaa.dk/
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Gebyret dækker blandt andet morgentræning, administration, træningstøj, skadesdiagnosticering ved fysioterapeut, 
events og kurser, samt adgang til styrketræning med instruktion. 
 
Beløbene vil blive opkrævet som 1 licens + 2 rater.  
 
Licens: ESAA Licens på 1.000 kr. betales inden sommerferien for at bekræfte din tilmelding og optagelse på ESAA for 
nye ansøgere. 
Rate 1 og rate 2: Opkræves i løbet af uddannelsesåret - betaling for primært morgentræning, halleje etc. 
 
Priserne er: 
• ESAA licens: 1.000 kr. årligt 
• ESAA pakken: 3.000 kr. årligt (Rate 1 + 2)  
 
Art:                     Regning sendes ud:                              beløb: 
Licens                 juni   1000,- 
Rate 1                 august                                 1500,- 
Rate 2                 januar                                                                  1500,- 
 
Bemærk at ESAA afgiften betales forud og ikke kan refunderes. 
 
Bolig 
ESAA Kollegiet og AASKO kollegiet er ESAA´s to sportskollegier, hvor du som ESAA udøver har mulighed for at ansøge 
om en bolig, og komme til at bo i hjertet af et moderne talentmiljø. 
Se mere på www.esaa.dk/kollegiet  og aasko.dk  
 
ESAA Kontoret i sommerferien 
ESAA holder sommerferie i ugerne 29, 30 og 31 – 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  
 
Eller 
Sportschef Ole Keldorf 
tlf: 29 20 83 86 
Email: ok@esaa.dk 

  

mailto:ok@esaa.dk
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3. Ting du bør tjekke ud inden opstart 
 
ESAA hjemmesiden og sociale medier 
ESAA har en hjemmeside www.esaa.dk,  hvor du vil finde en masse generelle informationer. Du kan også ”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 aktive mailadresse og mobilnummer. Husk at give os besked, hvis der er ændringer på 
koul@esaa.dk  For udøvere på ungdomsuddannelser foregår kommunikation primært direkte med udøverne – og i 
mindre grad med forældre.  
 
ESAA bonusmateriale - grundtræningsprogram 
De fleste eliteudøvere 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 materiale kunne finde fysiske træningsprogrammer samt 
løbeprogrammer, der kan inspirere dig til at komme velforberedt til træning, og forebygge skader. 
 
 

4. 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 (der har afgivet bestilling) vil i begyndelsen af skoleåret modtage en ESAA tøjpakke af mærket 
HUMMEL. Tøjpakken udleveres på ESAA introdagen 10. august eller i forbindelse med morgentræning. 
 
ESAA fordelskort 
ESAA fordelskort giver dig en række fordele - bl.a. gratis adgang til sportsevents hos ESAA’s samarbejds- 
partnere. Læs mere om ESAA fordelskort på www.esaa.dk 
 
ESAA bonusmateriale 
ESAA har i dette INFO-skriv 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 talentprofil 
På ESAA vil du få mulighed for at arbejde med din ”individuel talent-profil”, som blandt andet skal være med til at 
danne grundlag for din individuelle talentudvikling på ESAA.  
 
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, har modtaget en invitation til et individuelt træningsplanlægningsmøde, med henblik på at optimere 
dit udbytte af ESAA. 

 

http://www.esaa.dk/
mailto:koul@esaa.dk
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6. ESAA introdag fredag den 10. august kl. 9-12.00.  
 

Tilmelding senest den 5. august på www.esaa.dk www.esaa.dk/introdaguu 

 
Program og tilmelding kan ses på www.esaa.dk  

09.00: Velkommen til ESAA 

• ESAA ”code of conduct” - Livet som talent 

• Præsentation af STAFF 

• Præsentation af morgentrænings set-up. 

• ESAA kursuspakke 

 

10.00: 4 præsentationsrunder á ca 25  min 

• Info omkring styrketræning. 

• Info omkring fysioterapi. 

• Info omkring basistræning. 

• Info omkring ”time out” og ”ESAA kollegiet” og ”ESAA fordelskort” samt tøjudlevering 

 

11.30: Afrunding 

 

 
 

6. ESAA workshops i udannelsesåret 2018-19 
 
ESAA-kurser: Ejerskab – mind, body, culture og team. 
  
 
Formålet med ESAA-workshops er at gøre udøverne mere ”bevidste” omkring det at være et idrætstalent, og hvilke 
muligheder og risici en udøver kan møde på vejen mod en eliteidrætskarriere.  
 
ESAA´s workshops 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 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 workshops 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. 
 

http://www.esaa.dk/
http://www.esaa.dk/
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De enkelte workshops vil blive annonceret løbende og fungere som et tilbud til dig – typisk placeret en sen 
eftermiddag. Emnerne er: 
 
 
 
Træningsplanlægning 
I træningsplanlægning arbejder vi med planlægning og strukturering af en hverdag præget af skole, megen træning og 
et socialt liv. Træningsplanlægning skal du betragte som en investering, der kan spare dig for mange problemer. Du vil 
blive bevidstgjort om en række principper og holdninger til ”ansvarlig træning” og du vil få præsenteret nogle 
værktøjer som en hjælp til at strukturere din hverdag.  F.eks.: 
 
• Træningsdagbog 
• Ugeplaner 
• Årsplaner 
• Målsætninger 
 
 
Fysisk træning 
Der er kun ét formål med fysisk træning: At forbedre evnen til at træne og konkurrere! Der kan skelnes mellem 
skadesforebyggende og præstationsfremmende træning, men det overordnede mål er det samme. 
 
I den fysiske træning på ESAA vil du komme til at arbejde med at ”lære at træne” forsvarlig og effektiv fysisk træning 
tilpasset dit udviklingsniveau. Træningen vil blive tilrettelagt sammen med ESAA’s fysiske trænere og dine ESAA 
lærere, og gerne i tæt samarbejde med din klubtræner. 
 
Der er to årsager til at målsætninger i fysisk træning er interessant. Den ene er, at enhver sport stiller specifikke 
fysiske krav til udøveren. Den anden årsag er, at tid og energi til at træne og restituere altid er begrænset. Tid og 
energi er stærkt begrænsede størrelser i en eliteudøvers verden, og som regel er der masser af ting, der kan arbejdes 
med. Derfor skal de vigtigste ting vælges ud.  I ESAA´s fysiske træning er målet, at du bliver bevidstgjort om, hvordan 
du kan vælge for at lave optimal fysisk træning. 

Selvtræning 
Evnen til at træne selv kan for mange være en udfordring. Mange holdidrætter er vant til fællestræninger, hvor 
træneren dikterer indholdet. ESAA selvtræning vil bygge på et forløb, hvor udøveren udfordres til at finde 
øvelser/bevægelser, der kan arbejdes med i træningspas uden træner.  At være i stand til at selvtræne handler ikke 
kun om at kunne lave styrkeøvelser, men i høj grad om at kunne tage delelementer fra ens sportsgren og træne dem 
specifikt med fokus på optimal udførelse. Evnen til at selvtræne vil være et vigtigt redskab for udøverens langsigtede 
udvikling. 
 
Skadesforebyggende træning 
Eliteidræt er forbundet med en risiko for at blive skadet. Hvis du som udøver er bevidst om, hvad gode træningsvaner 
og god træningskultur er, kan mange belastningsskader dog undgås. I temaet skadesforebyggende træning vil ESAA’s 
fysioterapeuter og fysiske trænere træne dig i skadesforebyggende øvelser og give dig gode råd om at lytte til 
”kroppens signaler”. Desuden vil du blive undervist i akut skadesbehandling og få gode råd om genoptræning. 
 
 
 
Kost og ernæring 
Gode kostvaner er en forudsætning for fysisk og sportslig udvikling. I ESAA temaet kost og ernæring vil du i 
samarbejde med ernæringseksperter fokusere på kostens betydning for din udvikling, og hvordan gode kostvaner kan 
være med til at sikre det nødvendige udbytte af træningen. Du vil bl.a. komme til at arbejde med: 
• Kostens sammensætning – hvad du spiser? 
• Spiserytmer – hvornår du spiser? 
• Væske i forbindelse med træning og konkurrence 
• Hvordan sund og ernæringsrigtig kost tilberedes 
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Idrætspsykologi, mentaltræning & coaching 
 
Du bliver du også introduceret til sportspsykologien, hvor du får et indblik i de basale sports-psykologiske redskaber. 
Under temagangene vil du få indsigt i det ’sportspsykologiske sprog’, som efterfølgende vil gøre det nemmere for dig 
at indgå i det sportspsykologiske arbejde med trænere og sports-psykologiske konsulenter. 
 
ESAA introducerer centrale sportspsykologiske aspekter, herunder: 
1. Livet som eliteatlet og life skills 
2. Karrierefaser, planlægning, sport-life balance 
3. Træning af mentale færdigheder 
 
Foredrag og inspirationskurs 
Fælles foredragene handler om, at få idrætten sat i en større sammenhæng ved at fokusere på nogle af de 
kompetencer, der udvikles i idrætten og som kan bruges uden for idrættens verden 
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7. 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 hjemmetræningsprogram 
 
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 

 



 

 16 

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 stange 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 
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Lørdag: Korte intervaller – træningpas 1 
 
Man kan også vælge, at følge det 4 ugers løbeprogram der er vist på næste side. 
 
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 
 


