
 

 

Rapport herrejunior lejr 6.-8. november 

I Silkeborg Sportscenter blev der spillet masser af bordtennis mellem d. 6. og 8. november, signeret 

en gruppe på totalt 12 spillere. Inden jeg går ind på hvad vi gjorde disse tre dage, så vil jeg bare rette 

en tak til Silkeborg BTK for at vi måtte bruge deres lokaler, og en tak til Thomas Sørensen og Simon 

Fisher som var med som trænere sammen med mig.  

Hvor vi kom fra, og hvor vi er på vej hen 

Denne lejr blev afholdt lidt mere end tre uger efter den sidste lejr på Tjele Efterskole – en lejr hvor 

min opfattelse var at der var en del tilbage at ønske ift. drengenes indsats. Et stort fokus på lejren i 

Tjele var kampspil og at vinde pointet. Mange af drengene kom ikke rigtigt op i gear, og der blev i 

stedet brugt meget tid på uvedkommende ting som mest stjal energi og trak humøret ned. Det var i 

hvert fald tydeligt at se, at der var meget forbedringspotentiale – ikke i selve spillet, men i attituden 

som spillerne gik ind til kampene med, og især måden man håndterede udfordrende omstændigheder 

og svære forudsætninger på. Min konklusion efter lejren var ret tydelig: vi behøver blive bedre på at 

finde løsninger i kampsituationer når alt ikke lige kører, når det føles hårdt eller svært, og det nem-

meste rent faktisk er at give op og skubbe skylden for at man tabte over på noget andet: battet, bolden, 

lyset, gulvet, you name it. Og der er få ting man bliver bedre til uden man træner det – så den her lejr 

gik vi efter at træne på at spille meget kamp, også når det ikke føles perfekt. Hvis vi er interesserede 

her og nu i at præstere bedre resultater så er det et absolut vilkår, at vi lærer at spille og vinde når vi 

ikke føler at vi er midt i vores comfort zone. Det er også en utrolig vigtig lektie på den lange bane for 

dem der gerne vil være professionelle – forudsætningerne er sjældent perfekte. Senior-VM i hold i 

2016 blev spillet i et telt, og der var lækage i taget flere steder. UEM i 2019 blev spillet i en hal hvor 

gulvet ikke var helt lige på alle steder, med planker som lå skævt ovenpå hinanden, og med de ringeste 

bolde (eller snarere æg) som I kan forestille jer. 

Men sandheden er, at forudsætningerne på disse to stævner (og på mange, mange andre) er lige for 

begge spillere. Og dem der er bedst plejer at være dem der altid går efter at finde løsninger i kampsi-

tuationerne, og som arbejder målrettet mod at finde spilmæssige, tekniske, taktiske eller mentale veje 

frem i kampe hvor det ikke er helt åbenbart, at man kommer til at vinde. Her behøver vi understrege 

igen og igen, at man kan vinde kampe også når tingene føles lidt skidt. Ellers træner vi på at være 

gode når vi er gode, uden egentlig at rykke grænsen for hvad der tæller som ”godt”. Og pludseligt så 

finder vi ud af, at den zone hvor vi præsterer er meget lille, og at det derfor er nemt for en modstander 

at trække os ud fra den og ind i en udfordringszone hvor vi ikke er vant til at befinde os.  

Det var med disse tanker i baghovedet som lejrens oplæg blev fastslået, hvor vi fokuserede på to ting: 

1. Spille mange kampe, med knap så gode forudsætninger. 

2. Indbyrdes diskutere og komme frem til hvad der kendetegner et godt træningsmiljø, og hvad 

vi – spillere og trænere – kan gøre for at facilitere et miljø hvor man kan udvikles og forbedres 

kontinuerligt.   

Silkeborg Table Tennis Backyard Ultra – et test af kampkonditionen 

Inspireret af et så kaldt ”ultra-maraton” havde vi et oplæg om lørdagen hvor vi spillede en kamp hver 

time, totalt syv timer i streg. Alle kampene startede på samme tidspunkt (kl. 10, 11, 12 osv.), men var 

selvfølgelige færdige lidt forskelligt. De tre første kampene spillede vi bedst af fem (lidt som i en 

pulje), mens de fire sidste kampe alle var bedst af syv. For at hjælpe spillerne til at få en følelse af, at 



 

 

det virkelig var kamp de spillede (træning eller stævne er lige meget – kamp er kamp) havde vi bygget 

hallen op med baner, dommerbord og pointtavler som spillerne selv vendte blade på.  

 

 
En hal hvor der totalt skulle spilles 42 kampe på en og samme dag – uanset resultater for den enkelte.  

Udover det så skulle spillerne også filme alle kampe, hvilket forhåbentlig også hjalp med at skabe 

”rigtig” kamp-feeling (filmene blev efterfølgende brugt til at lave kropssprogsanalyser). Resten var 

dog op til spillerne – hvornår man spiser, hvor meget man spiller ind inden hver kamp, hvorvidt man 

blev i hallen eller gik et andet sted for at restituere… Formålet med det her var simpelt: at gøre det 

svært for spillerne at føle at de havde 100% styr på situationen, og skabe lidt sværere omstændigheder 

at præstere under.  

Det her var ikke kun en test af spillernes evne at præstere under svære forhold, men også en anderledes 

test af spillernes kondition, i betydningen ”hvor godt holder du til at spille flere kampe i streg over 

en lang dag?”. Som en del af forberedelserne til den her lejr havde flere af spillerne gennemført en 



 

 

beep-test, og alle deltagere på lejren skulle også have løbet 3 km på tid inden lejren startede. Den data 

der kom ud fra testene, blev skrevet ned og gemt som en reference for at evaluere spillernes kamp-

kondition. Formålet var at få en opfattelse om hvorvidt der kan være en sammenhæng mellem 1) både 

resultater og mentalt/fysisk energiniveau når vi spiller flere kampe i streg og 2) deres kondition. Dette 

gjorde vi blandt andet gennem at spillerne gennemførte ovenstående løbetests, og de inden hver kamp 

svarede på tre spørgsmål i et spørgeskema vedr. mental og fysisk energiniveau, plus en selvvurdering 

af hvor godt fokus man havde i foregående kamp. 

Dette gav derefter mulighed for at lave en kurve over spillernes energiniveau fra kamp til kamp, og 

jævnføre deres resultater med energiniveauet. Det kunne fx vise sig at man vandt sin sidste kamp, 

selvom man følte sig helt færdig fysisk, eller at man ikke havde særligt godt fokus – hvilket betyder 

at man faktisk kunne præstere også når krop og hoved føltes langt fra optimalt. 

 
Eksempel på en spilleres selvvurdering gennem hele dagen. Resultaterne modtog de ved siden af den her graf, 

og kunne derigennem se, hvor meget (eller lidt) sammenhæng det var mellem energiniveau og præstation.   

Spillerne fik også set sine resultater på konditionstestene i samme regneark som deres ”energidata” 

og kampresultater. Det gav så mulighed for at se, fx, hvis man mangler en del ift. grundkondition, og 

også begynder at tabe flere kampe eller flere sæt jo trættere man bliver. Her kan man sige, at en 

lynhurtig analyse af datene antyder en sammenhæng mellem grundkondition og præstation i et kamp-

forløb som det oven nævnte. Ud af de fire spillerne som fik bedst resultat på løbetesterne var der tre 

blandt de fire bedste i ”total-scoren” efter at alle kampene var blevet spillet. Der er selvfølgelig en 

risiko for sammenblanding af variabler – en spiller kan fx være ”spilmæssig” favorit på forhånden til 

at vinde en kamp, samtidig som han har gode konditionsresultater. Dette fortæller kun, at der er en 

korrelation mellem de to, og ikke hvad der er årsagen dertil. Men det er i hvert fald interessant, og 

noget som vi nok skal genbesøge og samle lidt flere data ind på, så vi bliver klogere på hvorfor vi fx 

skal træne kondition og hvordan.  
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Sportslige værdier 

Der var dog yderligere et formål med det her maraton-forløb med kampe, nemlig at finde ud af hvad 

spillerne siger de gerne vil stå for og repræsentere når de spiller, og hvad de rent faktisk giver udtryk 

for i sin adfærd, gennem sit kropssprog og i deres indsats. Måden vi gjorde det på var ret simpel: 

inden vi startede lørdag, så skulle alle aflevere en seddel hvor de havde skrevet op deres vigtigste 

personlige, sportslige værdier. Vi lod det være meget frit, hvad der talte som en sportslig værdi – det 

kunne fx være hvad man vil udstråle i kamp (”jeg vil opfattes som en, der gør alt for at vinde”), 

hvordan man ville blive set i træningsgruppen (”jeg vil blive set som den, som alle kan have det godt 

med, både indenfor og udenfor banen”) eller hvilket signal man vil sende til sin modstander (”jeg vil 

være ham man hører mest i hallen, når jeg spiller kamp”). Her fik vi set mange forskellige bud på 

sportslige værdier, men en ting var tydelig: blandt dem som havde skrevet noget om hvordan de ville 

opfattes i kamp (”som en vinder”, ”vil virke professionel”, ”vil altid tænke positivt under kamp”) var 

der ofte en meget stor kontrast mellem ideal og virkelighed. At læse en værdi som hedder ”Jeg vil 

gerne at alle føler at jeg gør alt jeg kan for at vinde”, og se at samme spiller slår sit bat i gulvet halvvejs 

inde i anden sæt er… interessant. Og ikke særligt konsekvent.  

Hvis ikke andet så peger det her, på sværhedsgraden i at praktisere det man prædiker. Fra mit per-

spektiv var det her kamp-pas en test af spillernes evne til at håndtere de der ubehagelige situationer 

som man kommer til når man spiller mod andre på samme niveau som en selv, og man ved at det 

kræver at man rent faktisk yder en hæderlig indsats for at kunne vinde – og hvor det også er nemt 

bare at give op, tage et skridt tilbage og acceptere at man taber på forhånden, og komme med und-

skyldninger som forklarer resultatet bagefter.  

Jeg synes det er en vigtig start, at man formulerer, for sig selv, hvad det er man gerne vil stå for. Men 

man behøver også blive bevidstgjort om, hvornår man mislykkedes med det. Ellers er der en risiko 

for at man siger til sig selv ”jeg er en vinder” mens man står og larmer højt om dårlige lokaler, slidte 

belægninger eller hvor heldig modstanderen er. Fordi en modstander med bare lidt intuition ser kun 

en ting når man opfører sig på den måde: en person som er klar til at tabe, fordi han har allerede 

formuleret undskyldningen. Måske føler man at det er pinligt at yde sit yderste og tabe – så man giver 

op i stedet. Og det hjælper ikke så meget, som baseball-spilleren Lou Brock sagde: ”Show me a guy 

who’s afraid to look bad, and I’ll show you a guy you can beat everyday”.  

Det vi kan fastslå efter den her dag er at mange af spillerne kunne have gavn af at vi begynder at 

snakke lidt mere om kropssprog og attitude, og hvilken effekt det kan have både på ens modstander 

men også på en selv. Spillerne virker rent faktisk ikke særligt bevidste om forbindelsen mellem det 

de signalerer udad, og hvor meget nemmere (eller sværere!) det kan gøre modstanderens opgave. Det 

kommer derfor at være et tydeligt fokuspunkt fremadrettet. Hvis vi ikke tror på muligheden for at 

vinde inden vi går ind til bordet, og desuden signalerer det meget tydeligt, så kommer vi heller ikke 

til at vinde særligt meget. 

At tage udfordringen op, og forlade tryghedszonen 

At spille en kamp som man både kan vinde og tabe – eller måske en kamp man burde vinde – er 

ubehageligt. Man har forventninger til sig selv. Andre har forventninger. Den anden kan spille uden, 

eller med mindre pres. Måske har man aldrig tabt til ham før – eller måske er det en man aldrig har 

slået før, hvor man siger til sig selv inden kampen ”Ej, jeg har sgu ingen chance”. Disse kampe er 

hårde at spille. De koster noget, fordi man er nødt til at satse en del af sig selv for at kunne vinde. Og 



 

 

derfor gør det også ondt når man taber – fordi man taber det man har sat ind, det man har investeret 

af sig selv i kampen. Man er nødt til at sige til andre at ”jeg prøvede, men det lykkedes ikke”. 

At gøre det er ubehageligt – fordi det betyder at man forlader den zone hvor man ved hvad der kom-

mer til at ske, hvor alt er trygt og bekendt. Og det er helt normalt at ville undvige det her, og holde 

sig til det man kender – at dreje til højre så man til sidst kommer tilbage til startpunktet, snarere end 

at fortsætte ligefrem langs nye, ukendte veje, hvor man ikke kender udfaldet i forvejen. 

 
I kamp er det nemt at sige at man gerne vil vinde, eller finde taktiske løsninger, eller hvad det nu er. Men når 

man så står der er det meget nemt at give op på forhånden, eller finde undskyldninger som gør at man ikke 

behøver sige ”jeg gjorde alt jeg formåede, men det var ikke nok”. Man drejer til højre i stedet for at fortsætte 

frem mod det ukendte. 

Jeg brugte meget tid da vi opsummerede maraton-kampene, på at understrege en ting: dem der bliver 

gode til noget, uanset hvad, formår altid at skubbe sig selv ud i det ukendte, i det lidt ubehagelige. Og 

de prøver hele tiden at flytte grænsen, for hvad som er ubehageligt, så den zone hvor de føler sig 

trygge og tilpas hele tiden bliver lidt større. Lige meget hvilken topidrætter du kigger på, så kommer 

du til at se det samme: en person som hele tiden finder nye udfordringer, som er klar på at fejle for at 

lære og aldrig lave den samme fejl efterfølgende, i jagten på at blive endnu bedre. 

Det er vigtigt, når vi har spillere som gerne vil blive bedre, at os trænere hjælper dem at forstå det 

her. At få dem til at forstå hvor deres udfordringer ligger, og hjælpe dem at tro på, at de godt kan 

håndtere og til sidst mestre dem. Men også at få dem til at forstå, at det ikke altid er behageligt. Og 

man behøver ikke altid elske det, der er ubehageligt – men man kan alligevel lære at leve med det, 

finde strategier for at gøre det til et våben i ens egen hånd i stedet for et der peger mod en. Fremtiden 

tilhører de spillere, der kan tåle at blive udfordret og blive ved også når tingene ikke lige kører. 

Det gode træningsmiljø 

Den sidste dag på lejren handlede primært om hvordan vi i fællesskab kan skabe et godt trænings-

miljø, og hvad det overhovedet betyder. Hvad vil de her spillere få ud af sin træning? Hvad tænker 

de er formålet med at træne? Og hvad synes de er vigtigt for at kunne opnå det de gerne vil? 



 

 

 
Opsummeringen af spillernes vigtigste punkter for at have et godt traeningsmiljö. 

Spillerne blev delt ind i mindre grupper, hvor de skulle blive enige om, hvad der er vigtigt for dem i 

et godt træningsmiljø. Efter de her gruppediskussioner samlede vi alle sammen og fik grupperne til 

at forklare, hvad de var kommet frem til. Billedet ovenfor viser en opsummering af de punkter, som 



 

 

alle blev enige om var de overordnet vigtigste. Vi blev også enige om, at dette er vores aftale når vi 

er på lejr sammen – det er dette miljø vi gerne vil have, og det er derfor vores alles ansvar at skabe 

det.  

Til sidst 

Det her var en anderledes lejr end tidligere samlinger, hvor fokus lå på det der er en forudsætning 

både for træning og præstation lige så meget som selve træningen og selve præstationen. Sammen-

lignet med lejren i Tjele tre uger før så bevæger vi os nok i den rigtige retning, men hvis vi skal 

komme frem (og ikke dreje til højre!) så behøver vi holde fast i det vi har startet med og ikke vie af. 

Vores kropssprog skal vi arbejde med; vi skal blive mere klare over hvad det betyder at repræsentere 

vores værdier inde ved bordet, og ikke kun at skrive dem ned på et stykke papir; vi skal lære at 

håndtere og danse med ubehaget; og vi skal gøre en fælles indsats for at skabe et træningsmiljø hvor 

alle kan vokse, hvis man er klar til at investere noget selv. Hvis vi kan nå det, så skal vi nok kunne 

finde ud af at spille både baghånd og forhånd også. 

Magnus Mallander 

Landstræner dame senior og ungdom 


