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VELKOMMEN PÅ KURSUS
KÆRE KURSIST
Velkommen på kursus. Dansk BordTennis Union ønsker med
vores 1-2-Træner-kursus at ruste dig til at assistere i og i nogen
grad stå for bordtennistræningen i din klub… som assistenttræner (uden trænerkurser), som ”forældrehjælp” en gang imellem,
eller som erfaren spiller, der vil snuse lidt til trænergerningen.
DBTUs og DIFs udviklingsprojekt ”Det’Batter”, introducerer et
helt nyt koncept, kaldet RUS, målrettet ungdomsspillere. Behovet for kompetente hjælpere i træningen har altid været
stort, men RUS-konceptet betyder, at behovet for 1-2-trænere
bliver endnu større i klubberne, for at understøtte kvaliteten
af træningen. Derfor er 1-2-træneruddannelsen også rettet
mod træning af begyndere i ungdomsafdelingen. De kompetencer du får via denne uddannelse, vil også give dig et godt
udgangspunkt for at videreuddanne dig i træningen af den
øvede ungdom.
Som uddannet 1-2-træner skal du kunne forestå afviklingen af
øvelser og kunne give feedback på disse øvelser. Du skal også
vide, hvilke overvejelser der ligger bag en sjov og udviklende
øvelse og hvordan man ændrer den, så den passer til de forhold
du står i. Du skal vide, hvad det vil sige at være i trænerrollen.
Måske er du en ung spiller, og skal vænne dig til at stå på den
anden side af ”katederet” og undervise frem for at modtage
undervisning. Dette vil denne uddannelse hjælpe dig i gang med.

Hovedtræneren i din klub vil som udgangspunkt stå for træningsplanlægningen, men med den viden du får om opbygningen af øvelser, får du kompetencer til selv at planlægge din
del af træningen, hvis du har mod på det. Dog skal det understreges, at 1-2-træneren IKKE kan stå alene!
Dette kursus og hæfte supplerer DIF-delen i beskrivelsen af
trænerrollen og de grundlæggende pædagogiske og psykologiske elementer, der er fundamentet for enhver træner. Derved
får du viden om, hvordan man agerer som træner for børn. Desuden understøtter hæftet den praktiske del, du gennemfører på
selve kurset, og du kan efterfølgende bruge hæftet som hjælp
og støtte. Hæftet forklarer også kort de mest grundlæggende
tekniske elementer i bordtennis, så du er i stand til at instruere
og fejlrette på begynderniveau.
I samarbejde med DIF er der udviklet en app med et omfattende
øvelseskartotek, der vil blive vist på billeder og film, samt med
kort skriftlig forklaring, som med fordel kan tages i brug i træningen, som forevisningsredskab og samtidig kan hjælpe dig
i forberedelsen til træningen.
Husk at supplere læsning i dette hæfte med DIF-hæftet ”Ny
træner? – ideer, gode råd og masser af inspiration”, som du
også har fået udleveret på kurset.
Godt kursus.
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TRÆNINGEN I ET
UDVIKLINGSMILJØ
Hver idrætsgren har sin egen kultur og tradition for, hvordan
træningen organiseres i forhold til køn, kronologisk alder og
niveau. Der er ofte også sammenhæng mellem discipliner og
træningshold. Generelt er det i bordtennis praktisk at samle
flere børn og unge omkring træning i forhold til haltider, trænerressourcer osv.
Da bordtennis er en individuel sportsgren skaber holdtræning rammer for at etablere et fællesskab mellem spillerne.
Holdtræning er en social arena, hvor man kan prøve sig selv
af, udvikle sig socialt og individuelt. På denne måde kan spillerne få de gavnlige effekter af sammenholdet samtidig med,
at der som udgangspunkt trænes ud fra udøverens eget tekniske niveau. Holdtræningen i bordtennis kan dog have den
bagside, at niveauforskellen på træningsholdet har så stor en
spredning, at det er svært at sikre, at alle spillere oplever en
udvikling. Eller at træneren ikke er erfaren nok til at håndtere
de forskellige niveauer.

UDVIKLINGSMILJØER FOR BØRN
EFTER RUS KONCEPTET
For at imødekomme de ovenfor nævnte udfordringer og på
bedst mulig vis at videregive glæden ved at mestre bat og bold
og samtidigt videregive en glædes”RUS” fra træner til spiller,

har DBTU udarbejdet en anden og på mange måder anderledes tilgang til organisering af træningen af børn.
Målgruppen, 8-12-årige, er kun et enkelt udsnit af det Bordtennis Aldersrelaterede Træningskoncept (BAT), som er et
omfattende materiale, der beskriver, hvilke fokusområder,
der eksisterer i en alderskronologisk udvikling af en bordtennisspiller. BAT vil være en del af fundamentet i din videre
træneruddannelse, hvis du skulle vælge at gå videre efter dette
kursus. Du kan gratis få adgang til det digitaliserede BAT-materiale, ved at følge dette link.
DBTU har valgt at fokusere 1-2-Træneruddannelsen på målgruppen 8-12-årige, da det er her der er enormt stort behov for
kompetente trænere for denne målgruppe (jf. seneste frafaldsanalyse). Frafaldsanalysen konkluderer, at træning for denne
målgruppe, skal dreje sig om relationsskabelse, udvikling og
sjov (RUS). Disse tre faktorer er fremhævet som de væsentligste for at de har lyst til at blive ved med at være i klubben.
Relationsskabende – R
Relationer til vennerne er en faktor, der gennem barndom og
de første teenageår får større og større betydning. Når man
taler med børn, kan det godt være, at mange af dem er star-
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tet til bordtennis sammen med en ven, MEN denne ene ven er
faktisk ikke så afgørende for den videre deltagelse i bordtennistræningen. Har spilleren nået at opbygge relationer til de
andre spillere på træningsholdet, falder sandsynligheden for
at han/hun stopper sammen med sin ven. Derfor er det vigtigt, at relationsskabelsen med andre spillere på samme alder
får plads i den organiserede tid i klubben – altså i træningen.
Det relationsskabende har to sider. Som ovenfor beskrevet:
venskaber blandt spillerne og at spillerne opbygger et fællesskab med hinanden, men mindst lige så vigtigt – og vigtigere
for pigerne - er det, at spillerne opbygger en relation til træneren. En træner-spiller relation opbygges mest effektivt ved at
spillerne føler sig set og hørt i træning og at træneren forstår
dem og har en respektfuld kommunikation med dem. Du skal
altså som træner ikke lægge for stor afstand mellem dig og
dine ungdomsspillere, i stedet skal du interessere dig for dem
og lytte til det de har at sige til dig, ikke som ven, men som en
autoritet de føler sig hørt hos. I en individuel sport, som bordtennis, er det endnu vigtigere, at alle føler sig set og hørt til
træningen. Har man et mylder af spillere, kan det være svært
at fokusere lige meget på dem alle, men hav fokus på, at du over
flere træningspas formår at fordybe dig i alle dine spillere. Lær
dine spillere at kende på et personligt plan. En fingerregel kan
være, at alle spillere skal have mindst én gang individuel feedback i løbet af træningen. Det behøver ikke være mere end
”prøv lige at gøre sådan her” og så giv konstruktiv feedback på
rettelsen. Specielt for piger er denne relation vigtig, da de ofte
kan være meget fokuserede på at udføre en øvelse perfekt.
Udviklende - U
Børn har et stort behov for, at de i hver enkelt træning skal
kunne mærke at de udvikler sig. Med flere af de øvelser der
følger med RUS-konceptet tages der hensyn til, at udviklingen
skal være synlig for den enkelte, da træningen tilrettelægges
således, at den enkelte konkurrerer med sig selv.
På denne måde undgår man, at spillerne sammenligner sig for
meget med hinanden på en måde, der hurtigt kan blive negativ,
og hvor konkurrence er i fokus i stedet for udvikling. Øvelserne
i app’en lægger i større grad vægt på at udfordre sig selv og
måle sin egen udvikling ud fra sin egen præstation i en specifik
øvelse, IKKE hvordan man har klaret sig i forhold til andre spillere.
På denne måde bliver spillerne allerede på dette tidspunkt vænnet til, at man holder fokus på sin præstation og det man selv
kan forbedre, frem for hvordan andre spiller. Det er en mere konstruktiv måde at tænke på, der mindsker risikoen for dalende
motivation, hvis man klarer sig dårligt i en konkurrencesituation.
Det er også din opgave som træner at lægge vægt på dette
budskab, gennem din måde at køre øvelser på. Kaster du dig ud
at lave dine egne øvelser, så forsøg altid at lave øvelser, hvor
hver enkelt spillers succes afhænger så meget som muligt af
deres egen præstation og tekniske egenskaber.
Sjovt og spændende - S
Træningen skal være veltilrettelagt og spillerne skal føle, at der
er en mening med de øvelser som træneren har udvalgt. Der
er ikke noget mere demotiverende, end en træner, der står og
finder på øvelser på stedet. Forberedelse lægger fundamentet
for en sjov og spændende træning. Samtidigt er det vigtigt, at

træningen er struktureret og rammerne er tydelige og bliver
håndhævet/kontrolleret af en træner, således at spillerne kan
bruge deres energi på at fokusere på øvelsen.
Variation af øvelser og struktur er også en vigtig del af at skabe
en sjov træning. Den cirkulære træningsform (stationstræning) kan godt være en fast bestanddel af træningen, hvilket
jo i sig selv ikke er variation, men denne type træning vil altid
syne mere varieret, da der sker en masse forskelligt i lokalet. På
denne måde kan du som træner (gerne med hjælpetrænere og
forældre involveret), altid holde gang i alle i lokalet og skabe en
mere ”flydende” træning end den lineære træningsform, hvor
alle spillere går fra én øvelse til den næste i en start-stop-form.
Selvom man laver forskellige øvelser, er variationen ikke ligeså
synlig for spilleren som ved stationstræning.
Stationstræningen stiller krav til din forberedelse som træner, da du ikke vil kunne ”sjusse” dig igennem et træningspas.
1-2-træner-app’en giver et øvelseskartotek med STOR variation af øvelser og formål, fordelt på tre stationer med hver
deres fokus. Gennem dette hæfte, vil du få redskaber til selv
at ændre kendte og opfinde nye sjove og spændende øvelser.
Skulle hovedtræneren vælge en anden træningsform end stationstræningen, så vil 1-2-træneruddannelsen stadig give dig
de nødvendige kompetencer, til at assistere i en hvilken som
helst træningsform. Selvom DBTU anbefaler stationstræningen for begyndere.
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UDVIKLINGSMILJØER FOR BØRN
- HVORDAN I PRAKSIS?
For at lave en underholdende og fastholdende bordtennistræning anbefaler DBTU, en ugentlig træning, hvor det prioriteres
at samle spillerne efter alder. Man har i bordtennis haft tradition for at inddele spillere i grupper efter niveau, og mens det
har sine klare fordele i forhold til at kunne fokusere træningen,
risikerer man en stor kløft mellem to grupper børn, der ellers
kunne have skabt gode relationer på tværs af niveauer. Disse
relationer er meget vigtige for fastholdelsen af børnene og bør
derfor prioriteres minimum i samme omfang som niveauinddelt træning.
DBTU anbefaler altså minimum én ugentlig aldersrelateret
træning, der afvikles efter RUS-konceptet og at det enkelte
træningspas opbygges efter følgende model, kaldet træningshjulet (cirkulær træning/stationstræning).

Station:
Teknisk tema

Station:
Repetition

Intro

Outro
Station:
Dagens tema

•
•

Spillerne inddeles i grupper efter niveau. Det giver mulighed for
at øvelserne kan tilpasses, så spillerne i de forskellige grupper
får oplevelsen af at blive udfordret og blive bedre. På denne
måde får alle det optimale ud af træningen, men der er stadig
mulighed for at relationsskabelsen er i fokus idet forskellige
niveauer træner i samme lokale og på samme tid. Derudover
arbejdes der på tværs af niveauer i mange andre områder af
træningen.
Træningshjulets opdeling i tre stationer kan organiseres på
forskellige måder afhængig af, hvor mange trænere klubben
har til rådighed og hvor mange børn, der er til træning. Er man
f.eks. kun to trænere (hovedtræner og 1-2-træner), kan man
sætte en station i gang med en øvelse, der kun kræver en fælles introduktion for at spillerne kan gå i gang selv. Herefter er
den eneste administration tidtagning, som kan administreres
af en træner på en anden station (alle stationer kan med fordel arbejde med samme tidsintervaller, så når en station laver
et skift, så skal de andre også).
Station 1: ”Jeg træner min teknik”, varetages af
hovedtræneren
Udgangspunktet er, at hovedtræneren varetager denne station.
Her udføres bordtennistekniske øvelser inden for et bestemt
tema og træneren har mulighed for at vejlede og fejlrette en
lille gruppe af spillere på nogenlunde samme niveau. Øvelserne,
der udvælges på station 1, skal være tilpasset spillernes niveau
og er niveauspredningen stor på den samlede gruppe kan det
være nødvendigt, at temaets øvelser varierer mellem de forskellige grupper, så alle føler sig udfordret på et passende niveau.

30 minutters intro med fokus på opvarmning.
60 minutters bordtennisspecifik træning (træningshjulet),
der afvikles som stationstræning med tre stationer med
hver deres specifikke formål.
15 minutters outro med fokus på sociale relationer gennem
konkurrence/leg, sociale aktiviteter, afslut med 5 minutters
basisudstræk og evt. løs snak.

Stationen med hovedtræneren har fokus på det (U)dviklende
i RUS konceptet. Det er den eneste station, hvor spillerne får
feedback direkte på deres tekniske udførsel, men selve øvelsen er stadig udformet på en måde, der gør den sjov og får
spillerens fokus til at være på øvelsen i stedet for teknikken.
Øvelsen fordrer så, at man udfører teknikken korrekt og det er
hovedtrænerens opgave at lægge vægt på dette.

Modellen er meget fleksibel hvad angår antallet af deltagere.
Leg og legebetonede elementer skal indgå i træningen. Det
er vigtigt, at spillerne gennemgående oplever træningen som
motiverende, og i den forbindelse er legen et helt naturligt værktøj. Leg bruges blandt andet til opvarmning, sjov aktivitet under
træningen samt træning af motoriske og tekniske færdigheder.

Station 2: ”Jeg udfordrer mig selv”, varetages af
f.eks. en 1-2-træner
Denne station har samme tema som station 1 (et tema er fx
batfatning eller en bestemt slagteknik). Styringen på denne
station kan varetages af en 1-2-træner eller en forældre, der
får til opgave at styre tidstagningen og organiseringen af
spillerne. En 1-2-træner vil være bedre kvalificeret til at håndtere stationen end en forældre. Øvelserne på denne station
er udarbejdet som individuelle konkurrencer, hvor spillerne
konkurrerer mod sig selv og alt afhængig af indsamlede point
varierer sværhedsgraden ved at blive udfordret af en enten
lettere eller sværere udgave af øvelsen.

•

Intro
Afholdes samlet og med fokus på opvarmning, men gerne
baseret på lege og øvelser, der giver mulighed for at gruppen
af spillere kan lære hinanden at kende på tværs af niveau. Som
træner bør du sørge for at regulere den enkelte øvelse, så den
passer til gruppen (hvordan du gør dette, vil blive beskrevet
senere og fremgår også i DIF-hæftet jf. aktivitetshjulet).
Træningshjulet uddybet
Ud fra den anbefalede form er den bordtennistekniske træning
opdelt i stationer, så hver træner ”kun” står med en lille gruppe
af spillere (ideelt er der 2-3 trænere/hjælpetrænere/forældre),
hvilket giver plads til at alle spillere bliver set og hørt via konstruktiv og individuel vejledning.

På denne måde får øvelsen form af et spil/en leg, hvor der
måles på spillerens egen præstation og forbedring, uden at
være påvirket af andre spillere.
Som 1-2-træner vil du have bedre kompetencer til at give de nye
spillere råd om batfatning, slagteknik osv., men som udgangspunkt skal fokus her være på legen/spillet og dine råd skal
udelukkende betragtes som hjælp til at opnå et højere niveau
i den specifikke øvelse. Forældre, uden baggrund i bordtennis,
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vil ikke have denne mulighed, hvilket gør dig, som 1-2-træner,
ekstra værdifuld for børnenes glæde ved øvelsen.
Station 3: ”Jeg repeterer”, varetages af en assistenttræner eller en dygtig 1-2-træner
Denne stations formål er at repetere temaet fra sidste træningspas og holde fokus på de inputs spilleren modtog fra
hovedtræneren. Her er det altså ikke så vigtigt, at træneren er
rigtig dygtig teknisk, i stedet skal spillerne selv tage udgangspunkt i deres udvikling og selv arbejde med de fokuspunkter,
der blev givet sidste gang de var til træning. Som 1-2-træner
kan du komme med basale tekniske råd, men det handler på
denne station i lige så høj grad om, at spillerne bliver i stand
til at tænke over, hvordan og hvornår de føler forbedringer.
For spillerne har repetitionen betydning, fordi det giver dem
en fornemmelse af, at de har udviklet en større mestring. Det
giver dem en sikkerhed, så de (1) også tør kaste sig over noget
nyt og nye udfordringer, og (2) ikke føler sig komplet håbløse,
fordi der er elementer i træningen, som de allerede mestrer
og derfor oplever som succesfulde.
Øvelserne er som på station 1, hvor fokus er på udvikling, men
gennem øvelser, der ikke direkte retter fokus på det tekniske.
Øvelserne har stadig et legende element i sig, der sørger for
at spillerne ikke keder sig.

Outro
Outroen og afslutningen på træningen foregår altid samlet med
alle trænere repræsenteret. I outroen er der fokus på sociale
relationer gennem konkurrence/leg, sociale aktiviteter, afslut
med 5 minutters basisudstræk. Det er også i outroen at spillere og trænere sammen har mulighed for at reflektere over
træningen via konstruktiv feedback, ligesom det er her, fremtidige trænings og stævneaktiviteter kan aftales.
Dette er DBTUs anbefalede måde at opbygge træningen på for
begyndere i ungdomsbordtennis. Mange trænere har givetvis
mange forskellige måder at gøre træningen på, men denne er
rettet ind efter de behov 8-12 årige har givet udtryk for betyder noget for dem til træning. Det giver dem lyst til at komme
tilbage, fordi de oplever træningen som sjov og udviklende
samtidig med, at de får lov til at træne sammen med andre på
deres alder, uanset niveau.
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AKTIVITETSHJULET
I BORDTENNIS
Kvalitet i leg
Hvad giver en leg kvalitet i en træningssituation? Overordnet er
kvaliteten i en leg kendetegnet ved, at den opfylder det formål,
som er opstillet for legen. Nedestående er opmærksomhedspunkter for træneren i forhold til leg i bordtennis:
• Legens formål er kendt af træneren, ikke nødvendigvis
børnene.
• Legen er let at organisere og justere.
• Legen giver kropslig udfoldelse.
• Legen har psykiske/sociale, tekniske, fysiske eller taktiske
værdier.
• Fantasien kan udfolde sig.
Hvordan får vi legen til at fungere?
Udfordringer er sjove, og de skal være tilpassede. Dvs. at
udfordringen ikke må være så svær, at spillerne mister modet.
Samtidig må udfordringen heller ikke være så let, at spillerne
keder sig. Heldigvis kan træneren hurtigt lave små ændringer,
som skaber nye muligheder i aktiviteten og dermed nye udfordringer. Aktivitetshjulet (se nedenfor) er et redskab, som kan
bruges til at justere en aktivitet. Det består af forskellige dele,
som hvis de ændres, hver for sig kan påvirke aktiviteten i en
anden og måske bedre retning. Aktivitetshjulets generelle funktion er gennemgået i DIF-hæftet Ny Træner, som også er en del
af 1-2-Træner kurset. Heri vil der gennemgås et par eksempler
fra bordtennisøvelserne i app’en, der viser, hvordan aktivitetshjulet er brugt til at variere øvelserne efter niveau.

Alle dele af en øvelse kan ændres før og under en aktivitet, og
de påvirker som regel hinanden. Fx afhænger banens optimale
størrelse, ved en opvarmningsleg, blandt andet af antal deltagere. Husk, at det er en god idé kun at justere én del af gangen,
så det er muligt at se, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

Formål

Regler

Udøvere

Aktivitet

Tid

Rum

Redskaber
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Herunder vises to eksempler på øvelser, du som 1-2-træner kan
benytte. I disse øvelser er der lagt vægt på, at træningen skal
være legende og er primært rettet mod begyndere og børn.
Disse øvelser er bygget op, med udgangspunkt i aktivitetshjulet.

NIVEAU

ØVELSE
Længde-kontra
I denne øvelse spilles der forhåndskontra til forhåndskontra fra forhåndshjørnet. Der placeres et håndklæde
på tværs af bordet, så det ligger helt inde ved nettet og flugter hermed. Dette medfører, at spillerne kun kan
spille på den dybeste halvdel af hver bordhalvdel. Det tvinger spillerne til at slå lidt hårdere, så slagene får den
nødvendige længde på bordet. Der må spilles på hele forhåndssiden af bordet. Spillerne koncentrerer sig om
teknikken ved forhåndskontra.
Øvelsen er den samme som ovenstående, men håndklædet foldes, så det kun er halvt så bredt, hvilket giver
mere bordplads at spille på.

Ved den svære variation skal to stykker papir i brug. Et stykke papir placeres i hver spillers forhåndshjørne,
så hjørnet af papiret flugter med hjørnet på bordet. Håndklædet er stadig placeret, som forklaret ovenfor.
Her gælder det om at ramme papiret så mange gange som muligt inden tiden er gået.
Tips
Spillerne kan med fordel tilpasse tempoet, så fejlene minimeres. Jo flere gentagelser pr. bold, desto større læring.
Rekvisitter
Et håndklæde pr. spiller.

NIVEAU

To stk. A4-papirer pr. bord.

ØVELSE
Niveau et består af jonglering stillestående med en bold på battet. Der jongleres skiftevis med den røde og
den sorte side. For at rykke et niveau op skal spilleren kunne jonglere 10 gange på hver side, 20 gange i alt uden
at mønterne, der er placeret i hånden som ved station 1, tabes undervejs.
Spilleren skal på niveau to ”drible” med bolden således at bolden træffer gulvet mellem slagene på battet.
Der dribles skiftevis med den røde og sorte side. For at rykke et niveau op skal spilleren kunne drible 10 gange
med hver side af battet, 20 gange i alt uden, at mønterne tabes undervejs.
På niveau tre skal spilleren spille op ad en væg. Bolden må ikke røre jorden. Der skal slås skiftevis med den
røde og sorte side. For at rykke et niveau op skal spilleren kunne spille 10 gange op ad væggen med hver side
af battet, 20 gange i alt, uden at mønten tabes undervejs.
På niveau fire spilles også op ad en væg, men denne gang skal bolden slåes ned i jorden inden den rammer
væggen. Boldens hop på gulvet skal ende på væggen, så bolden til sidst ryger tilbage til spilleren. Der slåes
derefter direkte til bolden, da bolden ikke må ramme jorden inden. For at rykke et niveau op skal spilleren
kunne holde bolden kørende i 10 slag, fem slag med hver side af battet. Der skal slåes med skiftevis den røde
og den sorte side. Mønterne må ikke tabes undervejs.
På det sidste og sværeste niveau er øvelsen den samme som på niveau fire. Dog skal spillerne finde en linje i
gulvet (eller selv markere en linje), der ligger længere væk fra væggen end da vedkommende fuldførte niveau
fire. Spilleren må på niveau fem ikke overtræde denne linje undervejs i forsøgene på at nå 10 slag i træk.
Der skal altså spilles med afstand til væggen, så hårdere slag bliver nødvendige. Samme regler er gældende
som på niveau fire.

Tips
Øvelserne er baseret på gentagelser frem for tid. Derfor gør spillerne sig en tjeneste ved at sætte tempoet ned og i stedet
sørge for at spille i et tempo, hvor øvelserne kan lykkes bedst muligt.
Rekvisitter
2 mønter (1 eller 2 kroner) pr. spiller. Disse kan ligge i bat-etuiet, så de altid er med til træning.
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Øvelsesbeskrivelserne udtrykker klart rammerne for øvelserne, hvor der er lagt væk på formålet, reglerne, opstillingen
og rekvisitterne, og tilretteligt niveau.
I det første øvelseseksempel ændres rummet ved at afgrænse
det område på bordet, hvor bolden må ramme, for at ændre
niveauet på øvelsen gør man området, hvor bolden på ramme,
større eller mindre, ud fra, spillernes evner. Dette gør du ved
brug af redskaber og ændringer af regelsættet for øvelsen. I
den sværeste variation, kommer der endnu et aspekt ind, hvor
man kan få yderligere point ved at ramme inden for et stykke
papir. Dette er igen en tilføjelse af en regel ved at bruge et
nyt redskab.
I situationen som træner, står man ofte over for spillere, der
ikke kan udføre en øvelse, fordi de ikke er gode nok. Her er det
vigtigt at vide, hvad du kan ændre på for at spillerne får noget
ud af træningen, i stedet for at fejle gang på gang, mens træneren stædigt holder fast i øvelsens form.
Specielt niveaudifferentiering er vigtig at have styr på i bordtennistræningen, da man ofte står med en gruppe børn med
meget forskelligt niveau, men som stadig skal træne sammen.
Her kommer din viden om aktivitetshjulet i spil, da du skal finde
ud af om øvelsen bedst egner sig til børn på samme niveau, eller
om niveauforskelle ikke har betydning her. Altså hvordan kan
øvelsen rettes ind, så alle inkluderes, eller hvordan grupperer
du dine udøvere, så alle får det maksimale ud af øvelsen, uden
at ændre på den. Det er også en overvejelse du skal gøre dig,
hvis du selv laver dine egne øvelser.
Øvelse: Beskriv hvad der ændres (rum, regler, redskaber,
udøvere, tid og formål) og hvordan, i det andet øvelseseksempel ovenfor.

Motivation - Der er forskel på begyndere og øvede børn
Man skal være opmærksom på, at mere øvede børn kan have
brug for at få formuleret, hvordan den specifikke øvelse hjælper dem til at blive bedre spillere. Disse spillere, der allerede er
fastholdt i klubben og trives i miljøet, har et større fokus på at
blive bedre, end begynderne har og har nogen gange et behov
for teknisk ”rene” øvelser, hvor formålet helt tydeligt er at blive
bedre til at mestre bordtennis.
Begynderne er der for at have det sjovt sammen med andre
børn, uden at det primære fokus for dem er sportslig udvikling.
De bliver stadig glade for at blive bedre, men det er ikke det
første der ligger dem på sinde. På sigt vil flere af dem få større
fokus på deres evner og de bliver mere direkte motiveret af at
blive bedre bordtennisspillere.
Dermed ikke sagt, at øvede og begyndere ikke kan lave de
samme øvelser. Det handler i høj grad om formuleringen af
formålet med øvelsen. Begyndere skal have øvelsen serveret som en struktureret leg. Formålet behøver for dem ikke at
være ”at blive bedre til forhåndskontra” i stedet har øvelsen
et andet formål ”ram et bestemt sted på bordet” eller ”slå bolden 20 gange op ad væggen uden stop”. Derved flytter fokus
sig fra at blive bedre over mod at spille et spil eller lege en leg.
Øvede vil ofte have at vide præcis, hvilke tekniske færdigheder
de bliver bedre til at mestre ved en given øvelse.
Derfor bliver balance en vigtig egenskab for en træner. Du skal
kunne mærke på dine spillere, øvede og begyndere, om de føler
sig nedprioriteret i træningen. Spørg ind og lyt til, hvad de har at
sige. Fastholdelsen af begyndere skal ikke ske på bekostning af
de øvede… og heller ikke omvendt! Forskellige målgrupper har
forskellige behov, det skal man være bevidst om som træner!
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BASALE TEKNISKE
FÆRDIGHEDER
For 1-2-træneren handler det i høj grad om at kunne understøtte
hovedtræneren i en RUS-baseret træning. Dog hjælper det at
have en viden om, hvordan de mest basale bordtennistekniske
temaer udføres. Man skal IKKE kunne undervise og forfine teknikken, som 1-2-træner, det er hovedtrænerens job. Dog vil du,
som træner af begyndere, ofte komme ud for, at der er brug
for at huske spillerne på, f.eks. hvordan man holder rigtigt på et
bat, hvad udgangsstilling er eller hvordan man udfører en forhåndskontra. Derfor gennemgås disse teknikker nu.

BATFATNING
Den optimale batfatning er: NEUTRAL BATFATNING som ses
herunder.
For at holde neutralt skal spilleren:
1. Holde battet med den hånd han ikke spiller med, i toppen af
battet med tommel- og pegefinger. Spilleren tager deref-

Neutral fatning

ter den hånd han spiller med - og siger “goddag” til battet.
Pegefingeren skal flugte med nederste kant af belægningen.
Tommelfingeren må ikke hvile på forhåndsbelægningen, men skal være på selve grebet.
2. Holde battet strakt frem foran kroppen og luk venstre
øje. Denne skal nu kun kunne se kanten på battet og ikke
belægningerne.
Det er vigtigt at spilleren holder løst på battet for derved at
få et løst håndled, som giver mulighed for optimale slag med
både forhånd og baghånd.
Battet skal være en naturlig forlængelse af armen, dvs. at det
ikke skal pege nedad eller opad, hvilket sker hvis spilleren
”knækker” i håndledet.
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UDGANGSSTILLING

SLAGTEKNIK

I bordtennis er benarbejdet af stor betydning, idet det hele
tiden gælder om at være i optimal position til at træffe bolden.
For at kunne dette, er udgangsstillingen vigtig.

I forbindelse med slagindlæring, er der nogle ting som er vigtige at huske på for spilleren:
• Han skal have let bøjede ben - brystkassen vendt mod bolden og balancen/tyngdepunktet foran kroppen
• Han skal have fokus på bolden
• Han skal have afslappet underarm og håndled (uden at
håndleddet er ”knækket”)
• Han skal forsøge at træffe bolden på højeste punkt, specielt ved offensive slag
• Han skal huske, at alle slag går fremad
• Han skal huske, at venstre ben som udgangspunkt er foran
højre ben i de fleste slag. Kun ved spil, hvor man rammer
bolden inde over bordet skal højre ben være forrest.

Nogle hovedpunkter om udgangsstillingen:
• Benstilling: Benene er let bøjede og i bredstående position, således at fødderne er placeret i bredstående, hvor
afstanden mellem fødderne er lidt større end spillerens
skulderbredde. I forhånden skal venstre ben altid være forrest - i baghånden kan fødderne være parallelle, men i de
fleste tilfælde skal venstre ben også være en smule foran
højre.
• Det er vigtigt, at vægten er på den forreste del af fødderne
- så spilleren ikke står på hælene og spiller. Han skal hele
tiden være klar til hurtige bevægelser til siden og i dybden
- og derfor er det vigtigt, at spilleren med et populært “bordtennisudtryk” er “oppe på tæerne” hele tiden.
• Husk, at battet skal holdes opad og fremad hele tiden. En
god regel er at battet i udgangspositionen skal være over
bordkanten, for at spilleren hurtigt kan reagere på slag fra
modstanderen.
• Afstanden til bordet afhænger af spillet. Skal spilleren returnere en serv, skal han kunne røre bordet med battet uden
at strække sig. Er bolden i spil skal afstanden være så han
hele tiden kan tage bolden foran kroppen.
• Spilleren er let foroverbøjet.

Udgangsstilling

Husk det er vigtigt, at man ikke forsøger at lære spilleren for
meget på én gang. En enkelt ting – ud over fokus på bolden,
som spilleren altid skal have – giver mange gange det hurtigste og bedste resultat.
Et slag er delt ind i 3 faser: Åbning - Kontakt – Afslutning
Åbning er fra udgangsstillingen og til det sidste øjeblik inden
bolden træffes.
Kontakt er det tidspunkt, hvor bolden træffes. I forbindelse
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med kontakten skal spilleren ligeledes være opmærksom på
batvinklen (åben, neutral eller lukket).
Afslutningen er den bevægelse, der fortsætter efter, at bolden er
blevet ramt, og til at bevægelsen er helt færdig. Husk, at afslutningen på et slag er begyndelsen til et nyt slag.
Det er vigtigt, at man ikke forsøger at lære spilleren for meget
på én gang. En enkelt ting – ud over fokus på bolden som spilleren altid skal have – giver mange gange det hurtigste og
bedste resultat. Det er dog her den dygtige træner træder i
karakter, for alle tingene er en del af en samlet enhed, og det
kræver viden og kompetence at gå ind og vurdere, hvad der
er vigtigst at holde fokus på og prioritere. Får man spilleren til
at have fokus på det rigtige, falder mange af de andre ting tit
på plads af sig selv.
Generelt er det en god idé at anvende metaforer (billedsprog)
over for børn. Eksempelvis vise et smash som “en lussing” og
baghåndsloop med “en frisbee-bevægelse”. Disse lidt dramatiske metaforer sætter sig nemmere i børnenes bevidsthed.
Som træner skal man blot være opmærksom på, at de laver
“den rigtige bevægelse” og ikke indlærer en forkert bevægelse,
der siden hen er svær at rette.
I app’en er det blevet prioriteret at få så mange øvelser som
muligt, derfor er der ingen videoer af slagteknik. Du kan med fordel gå på youtube.com og søge efter de følgende slag, for at se
en filmisk gennemgang af slagene, vær dog kritisk med kilden.
Kontra
Kontra er et slag uden skru eller med en lille smule overskru
– aldrig underskru. Det anvendes som et af ”grundslagene” i
bordtennis. Det vil sige, at det er fundamentet til mange af de
øvrige slag. Det er meget almindeligt, at kontra er det første
slag som nybegyndere lærer. Kontra kan udføres med både
for- og baghånd.

Afslutning på forhåndsloop

Forhåndskontra
Forhåndskontra er ikke et decideret “kampslag”, men det er
fundamentet i mange offensive og overskruede slag, eksempelvis forhåndsloop og forhåndssmash. Det er ligeledes meget
brugt som “opvarmningsslag”. Forhåndskontra er derfor ofte
det første slag som en nybegynder lærer.
Åbning: Spilleren roterer en anelse i hoften samtidig med at
battet føres tilbage. Ved at rotere i hoften følger overkroppen
automatisk med tilbage. Battet er hele tiden foran kroppen.
Kontakt: Arm og hofte føres nu samtidig fremad og rammer
bolden foran kroppen og omkring højeste punkt. Igen følger
overkroppen automatisk med. Underarmen styrer hvor meget
kraft bolden rammes med. Håndledet skal bare følge med og
være en del af underarmen uden at være stift.
Afslutning: Når bolden er ramt er det vigtigt at man fører slaget ”igennem bolden” for at få den bedste kontakt og ikke laver
et hurtigt stop for at bevægelsen bliver flydende. Samtidig er
det også vigtigt at bevægelsen efter slaget ikke bliver for lang,
da man skal være hurtigt klar til næste slag.
Venstre ben er hele tiden foran højre.
Baghåndskontra
Baghåndskontra – og slagene der udspringer heraf - bliver
brugt meget når spillet foregår tæt på bordet, som det gør
meget i damebordtennis. Baghåndskontra er fundamentet
for baghånds blokering, -pres og –rul, som dog ikke bliver gennemgået efterfølgende.
Alle baghåndsslag foregår som udgangspunkt lige foran kroppen, hvor den er lettest at kontrollere.
Åbning: Albuen er fremme foran kroppen og battet føres tilbage med lukket batvinkel. Batvinklen er op til den enkelte
spiller at føle sig frem til.
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Kontakt: Battet føres fremad ved brug af underarmen for
derefter at gå over bolden med håndleddet. Bolden træffes
før eller senest i højeste punkt foran kroppen. Det er vigtigt at
bruge håndleddet til at styre boldens retning, når bolden rammes. Batvinklen er lukket.
Afslutning: Armen peger frem og op, tilbage til udgangspositionen.
Battet skal ligge højt og være i samme højde som albuen. Benstillingen skal være som ved forhåndskontra med venstre ben
lidt foran højre.

LOOP
Loop hører til de absolut mest brugte slag. Slaget er af stor
betydning for offensive såvel som defensive spillere. Slaget
kan udføres med både bag- og forhånd. Loopet kan bruges
mod alle former for skru - og er således et fundament i spilopbygningen. Det er derfor vigtigt at lære spillerne loop relativt
hurtigt efter at kontraslagene er indlært.
Afstanden til bordet er ved loop større end ved kontra idet
bevægelsen er større og derved kræver mere tid. Her er det
bedre, at spilleren har for meget afstand til bordet frem for, at
han står for tæt på.
Forhåndsloop
Åbning: Spilleren roterer igen i hofterne, hvilket får overkroppen til at rotere med. Battet er hele tiden foran kroppen. Armen
er ikke helt strakt, men klar så underarmen kan accelerere.
Albuen er i en fornuftig afstand og ikke for tæt på kroppen.

Åbning på baghåndsloop

Tænk på at der skal være plads til en knytnæve i armhulen.
Kontakt: Spilleren starter bevægelsen. Bolden træffes i højeste punkt foran kroppen.
Afslutning: Igen er det vigtigt at spilleren slår igennem bolden, men at efterbevægelsen ikke bliver for stor. Det er vigtigt,
at spilleren har balancen/tyngdepunktet foran kroppen når
loopet er afsluttet.
Der er forskel på at loope på overskruede bolde fra fx blokering
og underskruede fra fx prik. Ved loop på overskruede bolde, er
det vigtigt at spilleren - i åbningen af slaget - ligger højt med
battet og herefter roterer frem og ind over bolden. På underskruede skal man starte længere nede med battet og trække
mere opad for at få bolden over nettet. Rotationen skal dog
stadig foregå fremad.
Træningstips
• Brug en cykel som du vender rundt. Få hjulet til at køre rundt
ved at snitte det, ved hjælp af ”loop-bevægelsen”. Højden
skal passe – ellers er det svært for spilleren at få udbytte
af øvelsen.
• Øve bevægelserne i kinatræning, hvor spilleren skal loope
skiftevis på under- og overskru. Hjælp spilleren til at blive
bevidst om hvad forskellen er, og hvad der gør, at han rammer bordet
• Arbejde med hele kroppen i slaget - kraften hentes fra
benene. Det er dog stadig vigtigt, at spilleren ikke har mere
end et fokuspunkt ud over at ramme bolden.
• Pas på, at skulderen ikke kommer til at “hænge”.
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Baghåndsloop – med afstand til bordet
Åbning: Selve åbningen ligner meget den samme som ved de
andre baghåndsslag. Igen ligger spilleren fremme med albuen,
og battet er igen i højde med albuen, når han trækker tilbage.
Højre knæ bøjer en anelse samtidig med at højre skulder går
lidt med frem.
Kontakt: Bolden træffes i højeste punkt foran kroppen i toppen
af battet. Højre skulder roterer let bagud, mens venstre roterer let med frem. Det er vigtigt at træffe bolden langt fremme,
da det er lettere at styre retningen på slaget og få kraft i det.
Afslutning: Battet føres fremad og slutter først, når det er
ført igennem bolden.
Da spilleren nu er lidt længere fra bordet, har han mere tid
og kan derfor tillade sig at få lidt mere rotation i bevægelsen.
Træningstips:
• Det er vigtigt, at spilleren stadig har venstre ben foran højre.
Mange spillere finder det mest naturligt at stå med højre
forrest.
• Fart og skru kommer ved den kraftoverførsel, der sker fra
benene. Det er derfor vigtigt, at benene anvendes i slaget.
Husk, at underarmen arbejder.
• Det er dog vigtigt at spilleren har styr på armen og kontakten med bolden inden fokus flyttes til fx ben.

KINATRÆNING
En god individuel træningsform er ”Kinatræning”, hvor træneren ”serverer” bolde til spilleren. Som navnet angiver stammer
træningsformen fra Asien, hvor den bruges rigtig meget. I dag
er den også meget udbredt i Europa, - både til begyndere og
mere erfarne spillere.
Fordele:
• Boldenes sværhedsgrad, skru, placering og fart bestemmes af træneren.
• Træneren står meget tæt på spilleren og har derfor en god
mulighed for at give spilleren enten positiv eller negativ
feedback.
• Det er forholdsvist let at indøve bestemte spillemønstre og
nye slag, fordi der er mange gentagelser i løbet af kort tid
og træneren har mulighed for at lægge boldene optimalt.
• Flere spillere kan være aktiveret på en gang, både i spillet,
men også til at samle bolde.
• Træningsformen er velegnet til træning af benarbejde.
• Spillerne kan træne og lægge bolde til hinanden.
• I forbindelse med slagindlæringen er det vigtigt, at der
lægges fokus på boldtræffet og armens bevægelse i den
såkaldte ”Ramme-battet-model”. Her bliver boldene lagt
præcist ved, at der sigtes efter battet, så spilleren står i
den rigtige position i forhold til bolden og dermed kun skal
koncentrere sig om at udføre slaget rigtigt.
Materialer
Kurv eller lignende til at samle boldene i.
Teknik i forbindelse med Kinatræning
Det er vigtigt, at træneren lader bolden hoppe på egen bordhalvdel inden bolden spilles over nettet. Du kan enten lade bolden

ramme tæt på bordkanten eller nettet. Det vigtigste er bare,
at boldens bane bliver meget lig almindeligt spil.
Ved dette sikrer man, at bolden kommer mere naturligt for
spilleren. Specielt til begyndere kan det være en god at lægge
boldene så præcist, at han kun skal koncentrere sig om at lave
en rigtig bevægelse med arm/overkrop.
Benene skal ikke glemmes, men det vigtigste for nybegyndere
og lettere øvede spillere er at ramme bolden med kvalitet. Derfor skal der ikke fokuseres for meget på benene. Hold dog øje
med at venstre ben hele tiden er forrest, og spilleren står klar
og har balance på begge ben når slaget startes. Har spilleren
svært ved det, skal tempoet sættes ned.
Det kræver øvelse at være dygtig til ”Kinatræning”. Sørg derfor
for at have afprøvet øvelserne inden du starter selve træningen. Hvis du er usikker eller mangler kontrol, får spilleren ikke
det optimale ud af det.
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1-2-TRÆNERENS BIBEL
Mere konkret får du nedenfor nogle råd, som du kan bruge i
den daglige træning, enkelte af dem vil du genkende fra DIF
1-2-trænerhæftet:
Vær altid omklædt og mød i god tid
Ved at være omklædt til træning signalerer du, at vi skal dyrke
idræt: Vi har fælles uniform på, nemlig sportstøjet. I bordtennisklubben dyrkes idrætsgrenen bordtennis, i modsætning til
fritidsklubben eller -hjemmet, hvor bordtennis er en fritidsaktivitet, der kan spilles i cowboybukser.
Som 1-2-træner bliver du, ligesom træneren, klubbens ansigt
udadtil. Du kan blive den spilleren og måske hans forældre
kommer i kontakt med. Det er vigtigt at udstråle, at her bliver
der dyrket sport, og at du som 1-2-træner er dygtig, udviser
respekt og er engageret.
Vis entusiasme og vær positiv
En læresætning siger, ”spilleren bliver som træneren”. Hvis du
som 1-2-træner selv er glad, engageret, kommer til tiden etc.
vil du opleve, at spillerne bliver og gør det samme. Netop glæden ved spillet skal være det centrale, husk den gode tone, så
spillerne oplever, at det er ”ok at lave fejl” – dem lærer vi af. Du
skal lyse af lyst og energi til at formidle, at bordtennis ikke bare
er verdens hurtigste spil. Det er også det sjoveste!
Intet er mindre motiverende end en træner, der sender sms
under træningen, så gem mobilen væk, MEDMINDRE det er for
at bruge 1-2-træner-app’en til at forevise en øvelse.
Ros meget
Nogle trænere har en tendens til at fokusere på det negative
i stedet for positive. Hvis spilleren udfører noget positivt, er
det vigtigt, at spilleren får det at vide, og at du viser, at du er
opmærksom på det og ikke mindst værdsætter det. Sørg for at
spillerne får nogle succesoplevelser, som de kan bygge videre
på. Det er vigtigt, at du som 1-2-træner lærer spillerne at fokusere på deres succes.
Gør så vidt mulig rosen konkret og brugbar for spilleren – (Du
er blevet rigtig god til at komme i udgangsposition), man kan
også kalde det at rose processen frem for resultatet. Brug mindre af den generelle ros (Du er dygtig).
Konstruktiv kritik
Meget ofte er det nødvendigt at give spilleren positiv eller
negativ kritik. I disse situationer anvendes Ros-Ris-Ros modellen, hvor du først roser spilleren, derefter påpeger de ting, der

kan forbedres. Kritikken afsluttes altid positivt med en forklaring eller beskrivelse af, hvad spilleren skal gøre, eller hvad en
eventuel rettelse har af betydning for spilleren. Det er her, det
konstruktive kommer ind. Slut altid af med en ide til at komme
videre. Så vil spilleren huske, hvad han skal gøre.
Vis overblik
Det dybere og mere langsigtede overblik viser du ved, at være
velforberedt. Sørg for at tænke træningen igennem inden og
lav et program, som du kan støtte dig til under selve træningen.
Som 1-2-træner er du støttet af hovedtræneren, som fortæller
dig hvilken øvelse du skal stå for til næste træning, så du i ro og
mag kan forberede dig via app’en eller det skriftlige materiale.
Hvis du er godt forberedt, kan dine ting, udviser respekt for
spillerne, er engageret, og der er gensidig tillid, vil spillerne
betragte dig som en autoritet. Træneren er en man lytter til
(uanset om det er hovedtræneren eller 1-2-træneren), - en
der både kan lære spilleren noget bordtennismæssigt og som
menneske. Det at kunne videreformidle holdninger og lære
spillerne at tage stilling, er en meget vigtig del af det at være
træner. Involvér spillerne i deres egen udvikling ved at forklare,
hvad formålet med øvelsen er.
Tal med spillerne
Det er vigtigt, at du interesserer dig for spillerne. Tal med dem
om deres spil, hvordan det går i skolen eller derhjemme. Vis dem,
at du er interesseret, og at du er glad for, at de kommer til træning. Det styrker spillernes selvværd og interesse. Få talt med
så mange spillere som muligt til hver træning. Gør det før og
efter træningen, så de ikke forstyrres når de er koncentrerede
om en øvelse. Derfor er det også en god ide at komme før tid.
Lær spillernes navne at kende
En detalje, som du ikke skal undervurdere, er at lære spillernes navne at kende. Ved dette viser du interesse. Spilleren
får en identitet, - ”træneren lægger mærke til mig”, ligesom
eventuel ros bliver meget mere personlig, hvis du eksempelvis
siger: ”Godt spillet, Peter” i stedet for ”Godt spillet” (Selvfølgelig efterfulgt af en konkret detalje, så rosen bliver konkret,
som nævnt tidligere).
Stil krav og vær dig selv
Det er vigtigt, at du tør stille krav til dine spillere. Hvis du stiller
krav til spillerne, skal du være klar over, at du også er nødt til
at leve op til dem selv ellers kan du ikke forlange, at spillerne
gør det samme.
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Du er langt hen ad vejen med til at bestemme spillernes opførsel. Børn vil til alle tider prøve dine grænser, og hvis du ikke
markerer dem fra starten, vil din træning hurtigt bære præg af
spillere, der hele tiden vil prøve, om træneren nu bliver sur, hvis
jeg gør sådan og sådan. Sæt grænser for, hvad du vil acceptere.
Lad være med at spille en rolle. Vær dig selv og værn om din
troværdighed. Du bliver meget hurtig utroværdig, hvis spillerne
opdager, at du spiller en rolle, som du slet ikke kan leve op til.
Husk i den forbindelse at ”Respekt er ikke noget, man har krav
på, men noget, man gør sig fortjent til”. Vend tilbage til afsnittet ”Vis overblik” for at starte din vej mod at vinde spillernes
respekt og blive en autoritet for dem.
Hold fokus på langsigtet udvikling
Mange forældre, trænere og ikke mindst spillerne selv, vurderer for ofte spillernes præstation ud fra det resultatmæssige
perspektiv. Har jeg tabt/vundet mange kampe i dag og hvordan
påvirker det min rating. Ofte regnes en vundet kamp/kampe
eller et højt ratingtal som en succes i sig selv.
Men det behøver ikke at være tilfældet. Som træner har du
sikkert oplevet, at dine spillere har vundet kampe selvom de
spillede rigtigt dårligt eller den modsatte situation, hvor din
spiller har spillet helt fantastisk og alligevel har tabt kampen.
Derfor er et godt råd at fokuserer på spillerens præstation i forhold til de ting, der bliver arbejdet med til træning og spillerens
tekniske niveau. Hvis der arbejdes med indlæring af f.eks. baghåndsloop, skal der fokuseres på, hvordan dette bliver brugt i
kampsituationen. Er slaget lykkedes eller mislykkedes? Fungerer det efter hensigten, både som et enkeltstående slag eller
i spillets helhed? Hvad skal der arbejdes med fremover, for at
gøre det endnu bedre? Du skal være forbillede og garant for
denne tankegang.
Rent humørmæssigt vil det desuden give spilleren et andet
råderum, såfremt der primært arbejdes med det udviklingsmæssige frem for det resultatmæssige, idet spilleren ikke hele
tiden oplever det mentale pres for at skabe resultater og opnå
status gennem disse. Ligesom der heller ikke vil være så mange

humørmæssige ”ups” & specielt ”downs”. En periode med mange
nederlag vil medføre at humøret er nede, - med sandsynligvis
manglende motivation og selvtillid til følge.
Tidligere kunne yngre spillere vinde meget på at prikke. Det
var de fantastisk gode til, men kunne så ikke meget andet.
Det gik rigtig godt i starten, medens de endnu var 11-13 år, men
begyndte så at få problemer, fordi deres modstandere begyndte
at blive langt mere komplette spillere og derfor kunne loope
forbi dem. Så hvor de tidligere havde vundet med et stærkt
begrænset antal slag, oplevede de nu det ene nederlag efter
det andet. Mange stoppede med at spille, dels på grund af
nederlagene, men en afgørende årsag var også, at spillerne
rent spilleudviklingsmæssigt var bagud i forhold til mange
af deres jævnaldrende kammerater. Spillere som de tidligere
ikke havde problemer med at vinde over, tabte de lige pludselig
til. Og ikke bare tabte - rent spillemæssigt var de langt underlegne og på et langt lavere niveau rent teknisk. Spørgsmålet
var om de nogensinde var i stand til at indhente det tabte?
Udfordringen var i alle tilfælde langt større end hvis de havde
startet deres spillemæssige udvikling på en anden måde. Pointen her er, at et for tidligt fokus på at vinde ”lige nu og her” (fx
ved udelukkende at fokusere på prik-teknik) begrænser spillerens fremtidige udvikling. I stedet skal man fokusere på at gøre
spillerne så komplette som muligt, fra start, også selvom dette
resulterer i tabte kampe, ”lige nu og her” til spillere, der arbejder
intenst med prik-teknik. På sigt vil man overhale disse spillere.
Ratingtallet er en anden faldgrube, når der tales kortsigtet
kontra langsigtet mål. Mange spillere har tidligt fokus på deres
ratingtal og benytter ofte ratingtallet til at sammenligne sig
med andre. Jagten på ratingtal bør ikke være et mål i sig selv,
men bør benyttes som de var tiltænkt, nemlig at give spillerne
mulighed for at konkurrere på det niveau, hvor de er netop
nu, så spillerne oplever, at de bliver stillet overfor de udfordringer de kan magte på netop det niveau, hvor de er lige nu.
Med andre ord, så handler det ikke om at skabe resultater
på kort sigt, men endnu mere om at skabe det bedst mulige
fundament for spilleren til at sikre en optimal udvikling uden
begrænsninger på den lange bane.
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MERE INSPIRATION TIL
TRÆNEREN
BAT – Bordtennis Aldersrelateret Træning
Beskrivelse af, hvordan vi sikrer danske ungdomsbordtennisspillere de bedste udviklingsbetingelser. BAT bygger på den
nyeste veldokumenterede viden om træning af børn og unge.
Denne viden er kombineret med erfaring fra Danmarks mest
erfarne og veluddannede bordtennistrænere samt elitespillere, forældre og klubledere. BAT henvender sig til trænere,
spillere, klubledere og forældre på alle niveauer.
BAT-materialet kan du downloade og læse mere om på DBTUs
hjemmeside.
Andet bordtennismateriale
Det følgende materiale kan findes på DBTUs webshop:
- Aktivitetshæfte – Kom godt i gang med bordtennis
- Bordtennis i folkeskolen
- Bordtennislege – fra leg til det færdige spil
Udover ovenstående, er undervisningsmaterialet til klubtræneruddannelserne K1-K4 også digitalt tilgængeligt via
ovenstående link.
Har du fået blod på tanden for trænergerningen, så tag kontakt til DBTU eller din formand, der kan undersøge muligheden
for afholdelsen af klubtrænerkurser.

DET’BATTER
Det’Batter er et udviklingsprojekt, der har til formål at øge fastholdelsen af tweens (8-12-årige) i bordtennissporten. Specielt
disse årgange oplever et stort frafald, derfor har man valgt at
lægge sit fokus her.
For klubberne, går projektdeltagelsen ud på at implementere
RUS-konceptet og stationstræningen i deres ungdomsafdeling,
for at gøre træningen mere underholdende og relationsskabende, og derved fastholdende. Til dette får de hjælp af en
uddannet trænerudvikler og en udviklingskonsulent, der vil
assistere i klubudviklingsforløbet.
Der er udarbejdet et stort materiale til RUS-konceptet, der
består både af teoretisk viden om trænerrollen, idrætspsykologi og –pædagogik målrettet tweens, samt 14 komplette
træningspas med et stort udvalg af opvarmnings-, tekniske,
og intro- og outroøvelser.
Det’Batter-materialet kan du downloade og læse på DBTUs
hjemmeside.
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Du kan få mere information omkring 1-2-Træner ved at kontakte Dansk BordTennis Union
på mail dbtu@dbtu.dk eller telefon 43 26 21 12.
Du kan ligeledes finde information omkring uddannelse hos Dansk BordTennis Union på
www.dbtu.dk.
Hvis du vil vide mere om DIF’s kurser, uddannelser og materialer til trænere findes det på
www.dif.dk søg på ”uddannelse” eller www.1-2-Traener.dif.dk
Dette materiale er udviklet i et samarbejde mellem Dansk BordTennis Union og DIF.
Scan mobilapp’en
og få adgang
til en række
træningsøvelser.

