
1. 
Læg vægt på fordybelse og det at gøre 
sit bedste for at spille en god kamp 
som helhed. Tag brodden af vigtig-
heden af at vinde, score og lave mål, 
men undgå formuleringer som: ”Det er 
vigtigere at deltage end at vinde” eller 
”Vi spiller bare for sjov.” 

2. 
Når trænere taler om holdets mål, 
planer og ambitioner, så understreg 
betydningen af, at det vigtigste er, at 
vi giver den hele armen. Nævn ikke 
resultatet. Specielt for børn og unge er 
trænere pejlemærker og rollemodel-
ler i forhold til at formidle prioriteter og 
værdier. Vil vi vinde, eller vil vi spille en 
god kamp?

3. 
Mind spillerne om, at glæde opstår i 
indsatsen, begejstringen ved en god 
aflevering, en svær afslutning. Mind 
unge spillere om at nyde de oplevel-
ser, fejr dem, og gør dem betydnings-
fulde ved at tale om dem hver gang. 
Det træner den indre glæde og tilfreds-
stillelse og gør glæden uafhængig af 
andres anerkendelse.

4. 
Spil af og til uden at tælle point. Tag 
spillet seriøst og døm, som om det var 
en formel kamp. 

5. 
Bland et par spillere på tværs af to 
hold hvert 5. eller 10. minut. Når trænin-
gen eller kampen er slut, er det svært 
at afgøre, hvem der vandt. Det er ikke 
vigtigt.

6. 
Gode boldhandlinger kan roses under 
kampen eller i pauser, uanset om de 
gav point eller ej. Læg vægt på mo-
dige, innovative og legende, ansvarlige 
afleveringer. Især i opbygningen til 
angreb – og ikke kun det pointgivende, 
sidste træk.

7. 
Sæt øvelser i en kontekst, der lægger 
vægt på glæden, for eksempel rundt 
om bordet. Spil uden eliminering, og 
tæl i stedet antallet af fejl, og forsøg 
at nedbringe antallet. Opmuntr til at 
tilpasse sværhedsgraden til personen 
på den anden side af nettet. Ros, når 
det sker: ”Sådan, Kim. Det var det helt 
rigtige for Lars.”

8. 
Tilpas regler, og justér for at udligne 
færdighedsniveauer. Tildel forhindrin-

ger, handicap eller playmaker-roller 
til de bedre spillere, for eksempel at 

i volleyball kræves rene afleverin-
ger, men kun fra erfarne spillere. 

Uddel vægtveste med forskellig 
belastning til spillere, som kan 
udfordres ekstra. Spillerne be-
høver ikke kende deres egen 
eller andres vægt: "Vi er alle 
forskellige på mange para-
metre. Det, der tæller, er, at vi 
giver spillet alt, hvad vi har i os."

9. 
Tilskynd spillerne til at anerkende 
modstanderes gode aktioner. Et "Godt 
gået,” klap på skulderen, high five 
eller en udstrakt hånd for at hjælpe en 
modstander på fode igen kan gøre me-
get for at lette spændingen og minde 
begge parter om, at vi er her til fælles 
fornøjelse, gensidig udfordring og 
fysisk anstrengelse – og ikke kun for at 
fratage modstanderen en sejr.

10. 
Informér tilskuere ved formelle kampe 
såvel som venskabskampe om de vær-
dier, I spiller efter. “Vi fokuserer på at 
spille godt, ikke kun på at vinde point 
og kampe. Vær derfor opmærksom på 
din jubel. Fejr den præcise aflevering, 
ikke kun målet. Opmuntr spillernes 
indsats og vedholdenhed, ikke kun 
deres scoring. Anerkend begge hold. 
Jubl ikke af modstandernes fejl. Og vi 
buh’er ikke."

11. 
Opfordr forældre til at tage del i dette 
fokus i stedet for resultatet. Det første 
spørgsmål efter træning bør ikke være: 
“Vandt du? Hvor mange mål lavede 
du?” Spørg først om glæden: "Hvad 
kunne du lide at øve i dag? Var der 
nogle gode dueller? Hvad var dit bed-
ste bidrag? Hvad var det sjoveste? Talte 
du med det andet hold i dag? Hvad var 
den største ros, du fik under kampen?"

12. 
Introducér til skellet mellem spilleglæ-
de og jagten på point. Det forstår børn. 
"Vi spiller af to grunde: For at have 
sjovt, mens vi gør vores bedste, og 
vinde spillet. Hvis vi gør det, så godt vi 
kan, vil vi altid have det sjovt, og nogle 
gange kan vi endda vinde. Men det er 
to forskellige ting. Det vigtigste er at 
kæmpe med alt, hvad vi har, og have 
det sjovt med at gøre det. Det næst 
vigtigste er at vinde."
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