
Forældremøde 
Konkurrenceafdelingen   

August 2017  

”vær den bedste udgave af dig selv” 



Lidt om mig selv 

• Aktiv i Kalundborg svømmeklub både som svømmeskoleinstruktør, k-træner og svømmer 2007-
nu 

• Holdadministrator i Kalundborg svømmeklub 2013-nu 
• Cheftræner Kalundborg svømmeklub 2010-2012 
• Pædagog(Januar 2017) 
• Diverse kurser og seminar fra dansk svømmeunion herunder årgangstræner. 
• Ambition om at gennemføre DIF Diplomtræner i nærmeste fremtid.       

 



Cheftræner + K1 & K2: Mikkel Hyldegaard Andersen(20243091)  

 

K3: Oliver Hyldegaard Andersen(29897599) & Laura Holm Junge(31951174) 

 

Talenthold: Mads Møller Rasmussen(20816682) & Engeline Schebye Petersen  

Trænerteamet  2017/2018 

Afbud personligt til træneren på telefon eller personligbesked på facebook.   



Opbygning af k-afdelingen 

K1+ k2:  
4-8 vandtræninger om ugen+ landtræning, skadeforbyggende træning, styrketræning, 
træningsmængde planlægges individuelt, 2 træningslejre årligt uge 7(kalundborg) + uge 42 udlandet 
eller DK.   
 
K3:  
3 vandtræninger om uge+ landtræning, skadesforbyggende træning, træningsmængde fast, 1-2 
træningsweekender årligt(Kalundborg).    
 
Talentholdet:  
2 vandtræninger om ugen + landtræning, skadesforbyggende træning, træningsmængde fastsat, 2 
træningsweekender årligt(Kalundborg).   



Stævnekalender 2017 efterår   

August 
5.6- august: opstarts weekend Kalundborg.  

September  
16.-17.september  Ringsted Cup , k1+k2+ k3  

22. - 24. september   Øst/junior/ senior i Nakskov, k1+ k2.  

Oktober  
7-8 oktober  Dm-H 3 . division , Hørsholm, ,  anmeldelse 13. september,  

8. Oktober Høststævne: Vallensbæk – K3 + dem som ikke svømmer hold- DM.  

Uge 42: træningslejr k1+k2.  

28+29. oktober: aquaconvention- K-trænere.  

November  
2. - 5. november DM Junior Kortbane Aarhus, anmeldelse 11 oktober, Junior kval. 

9. - 12. november DM Kortbane (åben klasse) Greve anmeldelse 11 oktober, senior kval.  

17-18. november: Årgangstræner seminar(k-træner).  

25.-26 november , Kalundborg Swim Cup : k1+k2,k3,talent. 



Foreløbig plan 2018  

Januar  
Stævne  

Februar  
2.-4. februar: DM årgang- K (kravtider) 

24.+25. februar. Klubmesterskab Kalundborg:  

Marts 
9.-11. marts: Nyborg årgangs cup   

16.-18. Øst Danske Junior/senior(kravtider)  

April 

6.-7.april: Årgangstræner seminar.  

12.-15.april Danish open(kravtider). Bellahøj 

Triton open 13.-15. april. 2018, (50 m), Ballerup  

20.-22. April: Øst årgang – kravtider  

Maj 
A6-cup- Dato ikke fastlagt.  

Juni 
Stævne for ikke DM-svømmere.  

30.juni-3. Juli: DÅM-L  

Juli  
5.-8.Juli: DM Junior- L 



MENTALTRÆNING 

AGT – Achievement goal theory - ”vær den bedste udgave af dig selv” 

• Motivationsteori som vi aktivt arbejder med og italesætter i dagligdagen.  
 

Nøglebegreber:  
 

• Performance:  
fokus på at vinde og være bedre end andre, frygt for at tabe, fokus på tider, placering, 
kom jeg først?, en ydre motivation.  

 
• Mastery:  
Fokus på processen, højt refleksions niveau, fokus på sig selv, fokus på teknik, en indre 
motivation.      





Mentaltræning konkret brug i den daglige træning  

RØD ZONE: Ked af det, utrøstelig, stenalderhjernen: 
20 min. Reglen.  
GUL ZONE: Performance, tider, placering, andre etc 
GRØN ZONE: Mastery, procesen, sig selv, teknikken, 
opgaven etc.   

 

Hvor mange tanker har vi i minuttet?  
 



DEN GODE CIRKEL  
• Feed back 3:1(3 gode 1 arbejd videre med) 
• En god ting efter hver træning. 
• Fokus på det positive.  
• Anerkendelse på baggrund af processen.   

VISUALISERING  
• Statisk(lukkede øjne) 
• Dynamisk(åbne/lukkede øjne) 
• Gå banen(alene eller sammen) 



VIKTOR BROMER- Verdensklasse svømmer i 200 butterfly  

 
https://www.dr.dk/sporten/ol/rio2016/svoemning/video-
bromer-videre-til-finale-vandet-var-som-gele 
 
https://www.dr.dk/sporten/ol/rio2016/svoemning/video-
viktor-bromer-nummer-seks-i-phelps-triumf 

http://sport.tv2.dk/svoemning/2017-07-26-bromer-trods-
skuffende-finale-det-var-sindssygt-fedt 
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Forældrerollen i Kalundborg svømmeklub 
-hvordan støtter jeg mit barn bedst muligt i svømmesporten?  

• ”Vær den bedste udgave af dig selv”  
• Vær forældre: støt dit barn, inddrag dit barn i fx madpakke etc., trøst hvis ked af det, vær der for 

Jeres barn, vær behjælpelig med transport, lad træneren om de svømmetekniske -og taktiske 
dispositioner.  

 
• Vær official til svømmestævner  
• Vær holdleder til svømmestævner, træningslejre etc. 
• Deltag aktivt og bidrag med dine færdigheder i det frivillige arbejde i klubben- forskellige udvalg. 
• Bidrag til de forskellige sociale arrangementer: fx opstartsweekend, afslutning etc.    
• ”Spørg om hjælp hvis du er i tvivl”  

 
 

• Link til folder ”når mit barn bliver konkurrencesvømmer” 
• http://ksswim.dk/CMS/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=6 
 

 
 

 

http://ksswim.dk/CMS/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=6


Udstyr til træning  

• Zoomers(kan lånes af svømmehallen, men det anbefales at købe selv)   
• Centersnorkel 
• Fingerpaddels 
• Pullbuoy  
• Plade(kan lånes af klubben, men det anbefales at købe selv) 
• Net til udstyr(kan lånes af klubben, men det anbefales at købe selv) 
• Konkurrencedragt: man behøver ikke det dyreste fra start  
• Danske hjemmesider til indkøb:  
www.proswim.dk     - vi har en rabatkode 
 www.watery.dk    
www.tyrdanmark.dk   
 www.badedyr.dk    
www.startspring.dk  

http://www.proswim.dk/
http://www.watery.dk/
http://www.tyrdanmark.dk/
http://www.badedyr.dk/
http://www.startspring.dk/




Facebookgruppe  

”Kalundborg svømmeklub k1/k2/k3/talent” 
 
 
• Ugeplan(sendes også på e-mail) 
• Vigtige beskeder fra trænerne(sendes også på e-mail) 
• Billeder fra svømmestævner 
• Evt. aftale samkørsel til svømmestævner eller svømmetræning 
 
 

 
 
 



Den klassiske abe(spørgsmål)   





Tilføjelser fra møde 

Klubtøj – oktober  

Træningsweekend  11-12 november  

Landtræning k3 og talent- 30 min. før   

Kostforedrag i efteråret 

Oprykning- januar/august 

Sponsorstævne- obligatorisk 

   

 

 


