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Aldersrelateret træning for børn, 
unge og voksne speedwaykørere
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Microspeedway 85 cc speedway 250 cc speedway 500 cc speedway

Drenge Før pubertet (børn) Pubertet (Unge) Efter pubertet (voksne)

Piger Før pubertet (børn) Pubertet (unge) Pubertet (unge) Efter pubertet (voksne)

Alder 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Anbefalet primært fokus Sjov Udvikling, Træning Konkurrence, præstation, og udvikling Konkurrence, vinde

Anbefalet udviklingsmodel FUNdamentals FUNdamentals, lære at træne Lære at træne for at kunne træne Træne for at kunne konkurrere Træne for at kunne vinde

Speedway fokusperioder Kropslige færdigheder Idrætsspecifikke færdigheder Taktisk og teknisk fokus Taktisk, teknisk og fysisk fokus
Taktisk og fysisk 

fokus
Optimering af alle færdigheder

Fysisk træning Legeorienteret fysisk træning
Grundlæggende fysisk træning 

(Muskelstyrke, Aerob/anaerob træning)
Avanceret fysisk træning (Muskelstyrke, 

Aerob/anaerob træning)
Individuel optimering Optimering, eksperthjælp

Teknisk træning Leg, sjov, alsidig bevægelsesindlæring Grundlæggende tekniske færdigheder Bevægelsesteknik Avanceret teknisk træning
Perfektionering - 

individuel optimering
Optimering af teknik

Taktisk træning Legebaseret teknik Introduktion til taktisk træning Introduktion til avanceret taktisk træning Individuel, avanceret taktisk træning Eksperthjælp

Mental træning Den sjove og motiverende træning -  trivsel og glæde
Kvalitet i træningen 

- visualisering
Kvalitet i konkurrence Individuel optimering, life skills Konkurrenceforberedelse

Trænerens rolle Engageret og procesorienteret Involverende og udfordrende Stiller krav Sigter på at skabe resultater

Træningsmiljø Sjov, leg, udfordrende, støttende Stimulerende, udfordrende Udviklende Udviklende, optimerende

Formål/mål Træneren sætter mål og synliggør formål Kørerne involveres i processen En dialog mellem træner og kørerne Køreren sætter egne mål

Feedback Positiv og konstruktiv
Positiv og 

konstruktiv

Positiv og 
konstruktiv, 
aftagende

Overvejende 
coaching

Positiv og spørgende coaching

Instruktion Primært non-verbal Primært nonverbal Primært nonverbal
Overvejende 

nonverbal
Non-verbal og verbal

Evaluering Kørerne involveres i evalueringen (spørgende)
Kørerne lærer 

selv at evaluere 
(spørgende)

Kørerne evaluerer selv, træneren 
understøtter

Kørerne evaluerer. Træneren faciliterer

OVERBLIK
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SÅDAN KAN DU 
LÆSE BOGEN
Trænerhåndbogen kan anvendes på flere måder. Bogen kan anvendes 
som en lærebog, dvs. at den kan læses fra begyndelse til slutning, idet 
indholdet er forsøgt beskrevet i den rækkefølge, du som træner vil møde 
de forskellige arbejdsopgaver. Du kan også gå direkte til de kapitler, som 
du har behov for eller interesse i.

Vi anbefaler, at du indledningsvis læser hele bogen og derefter bruger 
bogen som et opslagsværk. Indholdsfortegnelsen skulle gerne gøre det 
let for dig at navigere rundt i bogen og finde det, du står og mangler.

Kapitel 1 er en introduktion til, hvordan du som klubtræner kan anvende 
Trænerhåndbogen. 

Kapitel 2 handler om de værdier, der ligger til grund for såvel bredde- 
som talentudvikling i speedway. 

I kapitel 3 finder du en beskrivelse af, hvad Team Danmarks Aldersre-
lateret Træningskoncept går ud på, og konceptet sættes i relation til 
speedway sporten.

I kapitel 4, 5 og 6 gennemgås træningsplanlægning for henholdsvis børn, 
unge og voksne. Kapitlerne indeholder træningsforslag og angiver, hvor 
meget kørerne bør træne.

Kapitel 7 giver en grundig beskrivelse af grundteknikkerne inden for 
speedway samt gode råd til, hvordan teknikkerne læres på udviklings-
trappens trin. 

Kapitel 8 gennemgår børns fysiske, muskulære, aerobe, anaerobe, 
motoriske, psykiske og sociale udvikling i de tre overordnede faser: før 
puberteten, i puberteten og efter puberteten. Kapitel 9 og 10 omhandler, 
hvilke former for henholdsvis fysisk og mental træning, der bør lægges 
vægt på før puberteten, i puberteten og efter puberteten. Kapitel 9 
indeholder desuden et træningskatalog med forslag til øvelser, der kan 
bruges i fysisk træning.

I kapitel 11, 12 og 13 kan du finde information om fornuftig kost og 
væskeindtag, de forskellige speedwaycykler og udstyr samt om banens 
betydning for speedwaykøreren.

I kapitel 14 og 15 sættes der fokus på træneren og træningsmiljøet samt 
hvilken rolle, disse spiller for kørerens motivation og glæde ved sporten. 
I kapitel 16 beskrives, hvordan DMU definerer et talent samt hvilken 
struktur, der ligger bag talent- og elitearbejdet inden for dansk speed-
way. Kapitel 17 beskriver i overordnede vendinger de etiske og moralske 
retningslinjer for god opførsel på og uden for banen – for trænere, kørere 
og deres forældre.

Sidst i bogen finder du en ordforklaring med beskrivelser af centrale 
begreber, som bruges i Trænerhåndbogen.

På omslagets inderside finder du et overblik over ATK-modellens indhold.
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KAPITEL 1: 
INTRODUKTION
Danmark er en af verdens førende speedwaynationer. Dansk speedways 
indtog på den store verdensscene tilskrives ofte Ole Olsen, der vandt 
sin første individuelle titel som verdensmester i speedway tilbage i 
1971. I årene herefter var der en eksplosiv tilgang til speedwaysporten. 
Danmark har, fra ca. midten af 80’erne og frem, været med blandt de 
bedste i verden.

I speedway køres der på specialmotorcykler på ovale baner, og der køres 
altid venstre om. Banelængden varierer ift. maskin- og motorklasse. De 
længste baner er op til 400 meter lange med belægning af slagger, knust 
tegl eller lignende materiale. Både piger og drenge kan køre speedway. 
Microspeedway er muligt allerede fra 3-årsalderen, og derfra kan man 
fortsætte med 85 cc, 250 cc og 500 cc speedway. Speedwaysporten er 
organiseret i klubber under Danmarks Motor Union, og der køres speed-
way over hele landet. 

Det er med stor fornøjelse, at Danmarks Motor Union i samarbejde 
med Team Danmark nu kan udgive ’ATK Speedway - Trænerhåndbog i 
speedway’ (herefter kaldet ’Trænerhåndbogen’), der er baseret på Team 
Danmarks Aldersrelateret Træningskoncept (ATK).

Formålet med Trænerhåndbogen er at sikre en forsvarlig og langsigtet 
udvikling af speedwaykørere ved at give nuværende og kommende 
speedwaytrænere vejledning i og støtte til at træne kørerne i overens-
stemmelse med principperne bag ATK – uanset niveau og klasse. Det er 
vores ambition, at Trænerhåndbogen skal være det primære værktøj til 
planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af nuvæ-
rende og fremtidige træningsaktiviteter i klubberne. Bogen vil således 

udgøre grundlaget for klubtræneruddannelsen i speedway og derved på 
sigt være med til at sikre, at Danmark fastholder og udbygger sin position 
som en af verdens førende speedwaynationer.

Størstedelen af bogens indhold er forfattet af Anders Secher, som har 
trænet det danske speedwaylandshold i perioden 2011-2016, og læst 
igennem og kommenteret af talenttræner Erik Gundersen, sportschef 
Søren Andersen og andre med en bred erfaring og ekspertise inden for 
speedway. De forslag og anbefalinger til træning i speedway, der gives 
i denne bog, er således i høj grad baseret på landstrænergruppens egne 
erfaringer. Derudover har en række forskellige eksperter og ressource-
personer bidraget med deres viden på specifikke områder. Bogen vil blive 
suppleret med en hjemmeside, www.dmuatk.dk, hvor man kan finde 
øvelser, videoklip m.v.

Trænerhåndbogen behandler ikke de tekniske aspekter inden for isspeed-
way, langbane, græsbane og kørsel med sidevogn, omend dele af de 
enkelte kapitler kan anvendes inden for disse discipliner.

Tak til alle, der har bidraget. God fornøjelse med Trænerhåndbogen i 
speedway.

Med venlig hilsen
Danmarks Motor Union.
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KAPITEL 2: 
VÆRDIER FOR TALENT
UDVIKLING
Formålet med dette kapitel er at redegøre for de værdier, som DMU ser 
som grundlæggende for arbejdet med talentudvikling såvel som bredde-
aktiviteter i dansk speedway.

Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark har udviklet et værdisæt for 
talentudvikling, som indeholder handlingsanvisninger på, hvordan udøve-
re, trænere, ledere og konsulenter i klubber, specialforbund, elitekommu-
ner, Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark bedst muligt udvikler og 
fastholder talenter i overensstemmelse med følgende fem værdier, som 
tilsammen udgør TalentHUSET:
• Helhed – fokus på talenternes samlede miljø
• Udvikling – fokus på færdigheder med det langsigtede mål for øje
• Samarbejde – med talenterne i centrum og involvering af nøgleperso-

ner
• Engagement – træneren er afgørende for talenternes udvikling og 

fastholdelse
• Trivsel – glæde til træning og evne til at håndtere modgang

TalentHUSET udgør rammen for talentudviklingen i dansk speedway og 
skal være en ”ledestjerne” for udviklingen af speedwaykørere fra talent 
til højeste internationale seniorniveau.  

DMU, klubber, talenter, trænere, ledere m.fl. har alle et ansvar for, at 
værdierne bliver omsat til praksis og udmøntes både til træning, løb og i 
hverdagen. Når værdier og handlinger smelter sammen, bliver der skabt 
gode rammer for en stærk og sammenhængende talentudvikling. Det 
giver ro og retning, tryghed og klarhed for alle, som arbejder med bredde- 
og talentudvikling i sportens verden.

Derfor har DMU for hver af de fem værdier opstillet en række fokuspunk-
ter, som beskriver hvordan værdierne kommer til udtryk i DMU’s arbejde 
med talentudvikling, og som skal være med til at sikre, at værdierne 
bliver en guideline for tilrettelæggelse af træning, konkurrencesystemer, 
udtagelsesprincipper og andre strukturer, der har betydning for kørerne. 

Helhed – fokus på talenternes samlede miljø!
Forskning og praksis inden for talentudvikling har traditionelt haft et 
stort fokus på at identificere talenter. Det er ønsketænkning og uhyre 
vanskeligt at spotte og udpege talenter i en meget tidlig alder, og man 
bør derfor have tålmodighed og undgå at sortere nogle fra for tidligt. 

Den seneste forskning i succesfuld talentudvikling i en skandinavisk 
kontekst har haft et mere helhedsorienteret blik på talentudvikling, hvor 
talenterne ses som en del af et miljø, og talentudviklingen ses som et 
samspil mellem personer omkring talenterne - som en helhed. Forsknin-
gen viser, at succesfulde talentudviklingsmiljøer er kendetegnet ved, at 
der arbejdes med ”hele miljøet” omkring det enkelte talent, både i og 
uden for sporten. Forskningen har samtidigt understreget, at talenter-
nes samlede livssituation er afgørende for, om talenterne udvikler sig 
optimalt sportsligt og menneskeligt over tid.

DMU’s fokuspunkter i forbindelse med værdien helhed:
• Vores kørere kan lære af holdtræning, selvom sportsgrenene er 

meget individuelle. De ældre kørere videregiver deres gode erfaringer 
med dette til de unge.

• Alle kørere kan lære noget af at træne med kørere på et andet niveau 
– det gælder også de bedste.

• Klubberne er en del af en helhed, som tilbyder kørerne flere forskelli-
ge træningsmiljøer (om det så er et regionscenter, et kraftcenter osv.) 
– det er ikke en ulempe for klubben, men en fordel, at kørerne tilbydes 
ligeværdig modstand og sparring tilpasset den enkeltes niveau.

• Vi har stort fokus på uddannelse af kørerne - vi opfordrer kørerne til 
at være under uddannelse sideløbende med sporten, og det bakker 
vi op om, lige fra de starter som helt unge på Team Danmark-forløb i 
skolen.

• Vi holder kontakten til kørere, der ryger ud/ikke er på holdet lige nu, 
ved at ringe til dem og snakke med dem til løb m.m., så de ikke bliver 
fremmede, bare fordi de ryger af holdet

• Vi følger op på og bevarer tilknytningen til kørere, som stopper, og 
forsøger at trække dem ind igen eller tilknytte dem til DMU som 
trænere eller på anden vis.

• Vi interesserer os også for dig, den dag du ikke kører længere! 
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Udvikling – fokus på færdigheder med det 
langsigtede mål for øje!
Målet for talentudvikling er at skabe atleter på højeste internationale 
seniorniveau og ikke U21 verdensmestre. Det kan naturligvis være et 
delmål på vejen til det højeste internationale seniorniveau. Talenternes 
langsigtede udvikling er vigtigere end talenternes kortsigtede resulta-
ter. Konkurrence er en vigtig og integreret del af talenternes sportslige 
udvikling. Konkurrence i den rigtige form er vigtig for talenternes læring, 
og det giver talenterne relevant erfaring med at præstere, men ungdoms-
resultater må aldrig blive selve målet for talentudviklingen. Det er afgø-
rende for talentudviklingen, at de ansvarlige trænere, ledere og forældre 
har en udviklingsorienteret tilgang til talentudvikling og har fokus på at 
udvikle talenternes sportslige og personlige færdigheder.

DMU’s fokuspunkter i forbindelse med værdien udvikling:
• Vi er opmærksomme på vores køreres langsigtede udvikling, selvom 

vores sport ofte kræver, at man viser resultater i en tidlig alder. 
• Vi har fokus på udvikling, proces og på at gøre tingene rigtigt.
• Vi arbejder efter ATK-principperne for at sikre, at vores kørere bliver 

udviklet ”rigtigt” – hvis man springer grundlæggende trin over på 
udviklingstrappen, giver det bagslag senere, når kørerene bliver ældre 
og skal kunne konkurrere på teknikken og ikke kun fysikken. 

• Vi træner for at blive bedre.

Samarbejde – med talenterne i centrum og 
involvering af nøglepersoner!
Et talent vil altid have en række nøglepersoner omkring sig - både i og 
uden for sportsmiljøet - der påvirker og har betydning for talenternes 
udvikling. Talenternes udvikling er derfor meget afhængig af, at træneren 
og andre relevante personer i og uden for det daglige træningsmiljø kan 
samarbejde og har fælles forståelse for talenternes samlede livssituation 
(målsætninger, udviklingsplaner, prioriteter, trivsel osv.). Talenterne skal 
også selv kunne samarbejde med de centrale ressourcepersoner (træne-
re, forældre, holdkammerater, eksperter osv.) for at få den mest optimale 
hjælp i sin egen udvikling. Derfor er samarbejde og kommunikation et 
centralt indsatsområde i talentudviklingen.

DMU’s fokuspunkter i forbindelse med værdien samarbejde:
• DMU, klubber, talentcentre m.v. samarbejder med hinanden. At en 

kører fx får noget ekstra ved at komme til et kraftcenter er ikke en 
dårlig ting for klubben – køreren er stadig en stærk ambassadør for 
klubben.

• Tillid er en forudsætning for, at vi kan snakke med hinanden. 
• Klubberne er stærkere sammen – ressourcerne er bedre brugt på 

samarbejde end på at forsøge at overgå hinanden. 
• Klubberne kan hjælpe hinanden med gode råd, videns- og erfarings-

deling.
• Vi afholder trænerseminarer, som stimulerer til netværk og opfordrer 

til erfaringsudveksling.
• Klubberne hjælper dommere og trænere med at understøtte fairplay 

og gode værdier – opbakning i hele miljøet.
• Hovedbestyrelsen og Sportskommissionerne er en del af helheden, og 

deres opbakning til Talent- og Elitestrategien med tilhørende struktur, 
trænere og klubber er af afgørende betydning.

Engagement – træneren er afgørende for 
talenternes udvikling og fastholdelse!
Engagement blandt alle relevante aktører i talentudviklingen er vigtigt, 
men trænerens betydning for de unge talenters udvikling kan ikke 
overvurderes! Trænerens faglige viden om sporten og indsigten i børn 
og unges udvikling er central for at skabe et udviklende træningsmiljø. 
Træneren er desuden en vigtig kulturbærer, hvis engagement til træning 
og interesse i det enkelte talent er afgørende for talenternes motivation. 
Træneren er således afgørende for, at talenterne trives til træning og 
fastholdes i træningsmiljøet over tid. Trænerens engagement handler 
også om viljen til kontinuerligt at udvikle og dygtiggøre sig inden for ta-
lentudvikling. Det er i den forbindelse vigtigt, at klubber og ledere skaber 
gode rammer, hvor trænere kan udvikle deres kompetencer og udmønte 
deres engagement.
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DMU’s fokuspunkter i forbindelse med værdien engagement:
• Det samlede miljø og hele teamet skal være engageret, også forældre 

og kørere - ikke kun træneren.
• Vores sport er familiesport, og det er en styrke, som vi skal slå mere 

på.
• Forventningsafstemning mellem DMU og trænere: tillid til, at træne-

ren kan tage de rette beslutninger og kan sige fra og til på de rigtige 
tidspunkter. Træneren skal kende sin beslutningskompetence.

• Træneren præger den måde, køreren opfører sig på i arenaen – og det 
gør han allerede inden køreren går i arenaen. Derfor er det vigtigt, at 
træneren efterlever værdierne og er et godt eksempel.

• Træneren er en rollemodel og er bevidst om dette.
• Trænerens kompetenceområde og beslutningskompetence skal være 

klar for alle og bakkes op af alle (klubber, kørere, forældre, DMU, 
Sportskommissioner osv.).

• Vi vil gerne have flere fairplay-ambassadører, og gerne de store 
kørere, som de unge ser op til.

• Opmærksomhed omkring, at det kræver et langt, sejt træk, når man 
vil ændre en kultur.

Trivsel – glæde til træning og evne til at håndtere 
modgang!
Talentudvikling bør foregå på en social og samfundsmæssig forsvarlig 
måde, og derfor er det helt afgørende, at talenterne trives i deres sports-
karriere. Forskning peger på, at trivsel i hverdagen – både i og uden for 
sporten - er en forudsætning for, at talenterne kan udvikle sig sportsligt 
over tid. 

Det er i sig selv en kvalitet, at de unge talenter bliver udfordret i deres 
træningsmiljø. De vil uundgåeligt opleve modgang og kriser i løbet af de-
res sportskarriere, og det er en helt naturlig del af talenternes udvikling. 

Men mistrivsel over længere tid skal undgås. I første række naturligvis 
af hensyn til talenterne selv og det miljø, de er en del af, men også da 
mistrivsel er den primære årsag til, at unge talenter fravælger sporten.

DMU’s fokuspunkter i forbindelse med værdien trivsel:
• Når forældrene støtter og hjælper hinanden, skaber det mere åben-

hed og et bedre miljø at være i.
• Man kan godt være venner og samtidig konkurrenter – det gælder 

både kørere og forældre.  
• Accept af, at vi løfter i flok, og at det kan betyde, at man bliver ”over-

halet”.
• Når det går godt, så forbereder vi kørerne – og forældrene – på den 

dag, hvor det går nedad. 
• Vi sikrer overgangen fra ungdom til senior ved at tilpasse træningen 

gradvist og ved at forventningsafstemme med kørerne og klubberne.
• Fleksibilitet på udviklingstrappen/ATK-trappen – der er plads til, at 

man kan placere sig ind, dér hvor det giver mening for én selv.
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KAPITEL 3: 
DET ALDERSRELATEREDE 
TRÆNINGSKONCEPT OG 
SPEEDWAY

Det er vigtigt, at trænin-
gen altid er tilpasset den 
enkeltes:
• Køn
• Fysiologiske alder
• Biologiske alder

Figur 1: Hvad bør trænes hvornår
Fra Team Danmark: Aldersrelateret træning – Målrettet og forsvarlig træning af børn og unge. Side 156.

Før puberteten I puberteten Efter puberteten
Træning af fundamentale 

bevægelser

Træne for at vinde

Træne for at kunne træne

Lære at træne

Træne mod at konkurrere

Formålet med dette kapitel er at beskrive Team Danmarks aldersrelatere-
de træningskoncept og sætte det ind i en speedwaysammenhæng. 

Aldersrelateret træning bygger på, at børn og unge kan opdeles i tre 
forskellige aldre på baggrund af deres biologiske udvikling. Aldrene er:

• Før pubertet
• I pubertet 
• Efter pubertet

Denne opdeling tager højde for, at der er stor forskel på børn og unges 
biologiske, fysiologiske og psykiske udvikling i forhold til deres alder.
Aldersrelateret træning handler om, hvordan træning af kørere før, i og 
efter puberteten kan udføres mest hensigtsmæssigt med udgangspunkt i 
kørerens udviklingsmæssige niveau. I de forskellige aldre bør der bruges 
varierende træningsindhold og forskellige træningsmetoder med henblik 
på optimal effekt. Ved at tage højde for dette og planlægge træningen 
derefter, skabes de bedst mulige rammer for, at køreren kan få mest 
muligt ud af sit idrætslige potentiale.

Principperne bag det aldersrelaterede træningskoncept bør danne 
baggrund for træning af alle speedwaykørere – også dem, som ikke 
nødvendigvis har ambitioner om landshold m.v.

Nedenstående model for sen specialisering (figur 1) indeholder fem faser 
i en kørers udvikling. Den første fase (Træning af fundamentale bevæ-
gelser) finder udelukkende sted før puberteten. Den anden fase (Lære at 
træne) finder sted i slutningen af perioden før puberteten og i begyn-
delsen af puberteten. Den tredje fase (træne for at kunne træne) finder 
sted i puberteten. Midt i puberteten begynder den fjerde fase (Træne 
mod at konkurrere), og denne fase afsluttes efter puberteten. Den femte 
og sidste fase (Træne for at vinde) begynder efter puberteten og varer 
resten af den tid, køreren er aktiv i sin sport.

Der kan ikke sættes en præcis aldersangivelse på de tre aldre, da vi alle 
udvikles forskelligt. Det, der er vigtigt er, at træningen altid tilpasses til 
den enkelte speedwaykørers køn og biologiske, fysiologiske og psykiske 
udvikling. Uddybende information om børn og unges udvikling findes i 
kapitel 8, Udviklingen af børn, unge og voksne.
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Figur 2: Team Danmarks Aldersrelaterede udviklingsmodel tilpasset til speedway

TEAM DANMARKS ALDERSRELATEREDE 
UDVIKLINGSMODEL
De mange kompetencer, en kører bør have, kan ikke alle trænes samtidig. 
Aldersrelateret træning handler om at træne det rigtige i den rigtige 
rækkefølge - og i den rigtige alder.

Team Danmark har udarbejdet en aldersrelateret udviklingsmodel, som 
er baseret på, at prioriteringen af de forskellige elementer fysik, teknik, 
taktik og psyke ændres i takt med alderen.

Ovenfor ses en speedway-tilpasset udviklingsmodel for, hvad vi anbefa-
ler, at kørere bør træne i de forskellige aldre og udviklingsfaser. Modellen 
er udarbejdet med udgangspunkt i Team Danmarks Aldersrelaterede 
Udviklingsmodel. Til de fire elementer fysik, teknik, taktik og psyke har vi 
tilføjet det almene element. Det almene område dækker bl.a. regler for 
sporten, god sportslig adfærd og fairplay. Fysik er den fysiske træning og 
kosten. Teknik består af køreteknik på banen og det tekniske i forhold til 
speedwaycyklen. Psyke er hele det idrætspsykologiske område.

Jævnfør figur 2 anbefaler Team Danmark at starte specialiseringen i 
kolonne 3. I praksis oplever vi, at specialiseringen for nogle køreres ved-
kommende starter tidligere. Såfremt træningen specialiseres, anbefales 
det, at der på trods af en begyndende specialisering for nogle køreres 
vedkommende stadig er fokus på begreber som koordination, balance og 
motorik i den almene træning.

Tidligere har træningen traditionelt bestået af at ”køre omgange”. Vores 
anbefaling er, at der i træningen skal være større fokus på kørernes 
almene træning. Det vil også øge sandsynligheden for, at kørerne bliver 
bedre på sigt.

Udover opdelingen i udviklingsfaser, som fremgår af ovenstående 
modeller, er der to andre faktorer, som spiller ind på, hvad der bør trænes 
og hvornår. 

Den ene faktor er speedwayreglementet, der fastsætter aldersgrænser 
for, hvornår man kan deltage i de forskellige maskinklasser. 

Den anden faktor er det antal års erfaring, man har som speedwaykører. 
Store dele af erfaringen inden for områderne fysik, teknik, taktik og 
psyke kan nemlig overføres fra den ene maskinklasse til den anden.

TRÆNING AF  
FUNDAMENTALE 
BEVÆGELSER
Træning skal først og 
fremmest være legebase-
ret og sjov
Træningen skal være hel-
årlig – så gerne suppleret 
med andre idrætsgrene
Børnene skal udvikle 
basale bevægelsesfær-
digheder, der danner fun-
damentet for yderligere 
udvikling
Fra starten af skal der 
indlægges balancetræ-
ning, men i begrænset 
omgang
Fokus i denne periode er 
almen koordination og 
sidst i perioden teknisk 
træning
Introduktion til idrætslig 
opdragelse (opvarmning 
og fokus på god sportslig 
adfærd)
I slutningen introduceres 
til konkurrence

LÆRE AT TRÆNE
Børnene skal lære 
at træne i denne 
periode. At lære nyt 
er motiverende
Det primære fokus er 
udvikling af teknik
Træningsmængde og 
-intensitet skal øges 
langsomt
Konkurrence fylder 
mere som en naturlig 
del af træningen 
– dog med fokus 
på det langsigtede 
udviklingsperspektiv 
og på at prøve ting af 
Etik og moral intro-
duceres
Vigtigt stadig at dyr-
ke forskellige sports-
grene, af hensyn til 
både motivation og 
motorisk udvikling

TRÆNE FOR AT 
TRÆNE
Fortsæt fokus på 
teknisk udvikling i en 
idrætsgren = begyn-
dende specialisering
Konditionstræning skal 
begynde og er specielt 
vigtigt for piger
Styrketræning skal 
indledes med egen 
kropsvægt, gerne 
suppleret med core 
træning
Konkurrence intensi-
veres

KONKURRENCE-
TRÆNING
Stor mængde af fysisk 
og køretræning, og der 
skal nu fokuseres på 
udvikling i at håndtere 
kravene i konkurrence-
situationer
Fokus i denne fase er 
udvikling af taktiske 
kompetencer og psyko-
logiske færdigheder.
Træningen skal tilpas-
ses de krav, der er i en 
konkurrencesituation

TRÆNE FOR AT 
VINDE
Køreren skal nu optimere 
de mentale færdigheder 
i forhold til at vinde 
konkurrencer
Fokus i træningen er 
at optimere centrale 
færdigheder for individet 
i forhold til at vinde 
konkurrencer
Træningen er meget 
specialiseret og meget 
individualiseret
Træningen er præcist 
tilpasset udøverens 
niveau og behov
Vinderattitude

5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
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UDVIKLINGSTRAPPEN I SPEEDWAY
Med udgangspunkt i den aktuelle forskning på området har vi opstillet en 
udviklingstrappe for speedwaykørere.

I udviklingstrappen er de tre faser før puberteten, i puberteten og efter 
puberteten markeret med farverne rød, grøn og blå. Rød repræsenterer 
før pubertet, grøn repræsenterer i pubertet og blå repræsenterer efter 
pubertet. Disse farvekoder er gennemgående i hele denne bog.

Udviklingstrappen for speedway er vejledende og bør bruges som sådan 
– som nævnt er der nemlig mange faktorer, som spiller ind på, hvor en 
kører bør placeres på udviklingstrappens trin. Puberteten er én faktor, al-
der en anden, maskinklasse en tredje og endelig kan antal af års erfaring 
afgøre, hvor den enkelte bør placeres og hvor der bør sættes ind.

Man kan begynde at køre microspeedway allerede fra 3-årsalderen, 
og der findes flere eksempler på, at de microkørere, som er startet i en 
tidlig alder, har kørt med i Hold VM- eller VM-sammenhæng allerede 
som 17-årige, dvs. efter ca. 14 års træning med tilhørende konkurrence. 
Det er herefter muligt at være med i verdenseliten til man er godt oppe i 
40’erne!

Men ikke alle kørere starter så tidligt i sporten, og derfor findes der ikke 
en fast opskrift på, hvordan man udvikler og træner en speedwaykører. 
En speedwaykører, der begynder på sporten som 13-årig, kan godt være 
på teknisk udviklingstrin 1 eller 2, fordi han rent teknisk ikke har færdig-
heder over dette niveau, og så kan det meget vel være, at du kan starte 
med noget af det, som står under microspeedway – man kan godt være 

nybegynder, selvom man er 10, 15 eller 20 år. Omvendt kan en kører på 8 
år også have færdigheder som en kører på teknisk udviklingstrin 3.

Derfor er det ikke altid helt ligetil at placere en kører på udviklingstrap-
pens trin. 

Af reglementet i speedway fremgår det, hvornår man må køre på hvilke 
maskinstørrelser, og disse aldersgrænser danner som udgangspunkt 
grundlag for udviklingstrappen, vel vidende, at langt de fleste kørere 
rykker op i den efterfølgende klasse, så snart alderen tillader det.

Det er vigtigt at huske, at selvom man fx som 13-årig må køre 250 cc, 
så kan der være forhold, som taler for, at det vil være klogt at vente – fx 
hvis køreren ikke er tilstrækkeligt fysisk og mentalt udviklet. Det er din 
opgave som træner at rådgive kørere og forældre i den henseende. Tænk 
sikkerhed før alt andet!

BEMÆRK
Piger kommer for det meste tidligere i puberteten end drenge, hvorfor 
speedwaykørere, der er piger, kan påbegynde nogle træningsformer lidt 
tidligere end drenge. Det beror dog altid på trænerens skøn, hvornår en 
kører er klar til at blive introduceret til en ny træningsform. 

Figur 3: Udviklingstrappen i speedway. De forskellige udviklingstrin inkl. alder, erfaringsår og maskinklasse.

Trin 0: 
Førbegynder
(aldersklasse  
2-4 år)
Løbecykel

Trin 1: 
Nybegynder
Op til 4 års 
erfaring:
(aldersklasse  
4-7 år) 
(Microspeedway)

Trin 2: 
Avanceret be-
gynder
Op til 9 års 
erfaring:
(aldersklasse  
8-12 år)
(85 cc speedway)

Trin 3: 
Den kompetente
Op til 11 års 
erfaring:
(aldersklasse  
13-14 år)
(85 cc og 250 cc)

Trin 4: 
Den kyndige
Op til 14 års 
erfaring:
(aldersklasse  
15-17 år)
(85 cc, 250 cc  
og 500 cc)

Trin 5: 
Ekspert
Op til 18 års  
erfaring:
(aldersklasse  
18-21 år)
(250 cc og 500 cc)

Trin 6: 
Elite
Mindst 18 års 
erfaring:
(aldersklasse over 
21 år)
(250 cc og 500 cc)

Før pubertet I pubertet Efter pubertet

Som træner er det din opgave at vurdere hvilket trin, den enkelte 
kører befinder sig på. Dette gør du ved at tage hensyn til ved-
kommendes alder, biologiske, fysiske og mentale udvikling samt 
erfaringsår i sporten.
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TRÆN RIGTIGT I DEN RIGTIGE RÆKKEFØLGE
Figur 3 herover beskriver forskellige trin og aldersklasser. Figuren beskri-
ver en kronologisk udvikling og så er der styr på det! Men det er sådan 
med modeller, at de passer til nogle og ikke til andre. Man kan fx forestil-
le sig en 8-årig, som er meget lille af sin alder og ikke har styrken til at gå 
op på 85 cc. Denne speedwaykører bør vejledes til at fortsætte på micro 
endnu et år. Men udviklingen kan også gå i den modsatte retning. Fx kan 
en 13-årig være kommet langt i puberteten og dermed have fået større 
muskelmasse og være blevet højere. I sådan et tilfælde kan det være 
en fordel at rykke op på 250 cc, da denne maskinklasse vil passe meget 
bedre til denne kører. Der er mange, der har interesse i, at man enten 
fortsætter endnu et år på det, man kører på, eller rykke op på noget, der 
er større. Som hovedregel kan træner, talenttræner, evt. landstræner 
og forældre tages med på råd, inden der træffes en beslutning. Denne 
beslutning skal altid træffes med et langsigtet udviklingsperspektiv.

Figur 3 illustrerer sammenhæng mellem trin, alder og erfaring. Dette kan 
variere utroligt meget fra person til person, så også her bør træneren 
være opmærksom. Vi har valgt at bygge modellen op i forhold til maskin-
klasse og hvornår det er muligt at rykke op til næste maskinklasse, men 
den opmærksomme læser vil kunne se, at trin 3 formentlig for de flestes 
vedkommende vil indeholde noget fra både før pubertet og pubertet. 

Herunder følger vores anbefalinger til, hvad der bør trænes, og hvilke 
kompetencer, der bør udvikles under de forskellige trin.

I kapitel 4-6 uddybes træningsmetoderne.

TRIN 0 – FØRBEGYNDER (2-4 ÅR)
At holde balancen starter i en tidlig alder. Når balancen er på plads, vil 
det være muligt at starte på løbecykel. Træning på løbecykel vil ikke blive 
behandlet i denne bog.

Træningsfokus:
• Regler for sporten
• Grundbalance på løbecykel
• Tilvænning til fart
• Agility
• Balance
• Koordination
• Husk, at for 2-4-årige handler det kun om leg. Inddrag derfor forskelli-

ge børnelege.

TRIN 1 – NYBEGYNDER (3-7 ÅR)
Mens kørerne er meget unge, 3-7 år, bør de udvikle basale bevægelses-
færdigheder, der danner fundament for yderligere udvikling.

Træningsfokus:
• Regler for sporten
• Grundbalance på speedwaycyklen (micro)
• Tilvænning til fart
• Grundteknik
• Introduktion til starten og sidenhen mere fokus på forhold omkring 

starten
• Introduktion til linjer i svingene og sidenhen mere fokus på teknikken
• Indledningsvis fysisk træningsmængde mellem 1-3 timer ugentligt. I 

slutningen af perioden mindst 7 timers fysisk træning ugentligt, men 
gerne mere, så længe børnene har tid til at hvile sig og restituere. 
Vær opmærksom på, at al træning tæller: skole, fritid, leg.

• Husk, at for 5-7-årige skal legen fortsat have stor plads som en del af 
træningen.

TRIN 2 – AVANCERET  BEGYNDER (8-12 ÅR)
Herefter skal kørerne i 8-12 års-alderen ’lære at træne’. De skal komme 
til tiden, høre efter når træneren taler og kunne indgå i et positivt 
samspil med de øvrige kørere til træning. Det læringsmæssige fokus 
ligger her på udviklingen af køreteknikken. I 8-12-årsalderen er kroppen 
udviklingsmæssigt optimalt disponeret for at indlære nye bevægelses-
mønstre. Det betyder ikke, at nye bevægelser ikke kan indlæres på andre 
tidspunkter, men blot at der i denne periode er særligt gode muligheder 
for det. Husk også stadig, at det skal være sjovt at lære nyt.

Træningsfokus:
• Regler for sporten
• Grundbalance på 85 cc
• Tilvænning til fart
• Grundteknik
• Starter
• Sving
• Forskellige linjer
• Taktik
• Fysisk træningsmængde mellem 4-6 timer ugentligt. Fra 12 år større 

fokus på fysisk træning – mellem 8-10 timer ugentligt.

TRIN 3 – DEN KOMPETENTE (13-14 ÅR)
Trin 3 fortsætter med fokus på den tekniske udvikling i sporten, og træ-
ningen bliver mere og mere specialiseret. I denne alder bør konditions- og 
styrketræningen begynde.

Træningsfokus:
• Regler for sporten
• Grundbalance på 250 cc, hvis denne klasse vælges til
• Grundteknik
• Starter
• Sving
• Forskellige linjer
• Taktik
• Introduktion til idrætspsykologi
• Bør begynde på en struktureret fysisk træning på mellem 8-12 timer 

ugentligt

TRIN 4 – DEN KYNDIGE (15-17 ÅR)
På næste udviklingsniveau bliver træningsmængden igen øget. Fokus 
rettes mod konkurrence.

Træningsfokus:
• Regler for sporten
• Grundbalance på 500 cc
• Tilvænning til fart
• Grundteknik
• Starter
• Sving
• Forskellige linjer
• Teknik på et højt niveau
• Taktik
• Introduktion til objektive målemetoder ift. teknik og fysik
• Introduktion til, hvordan man anvender en database med relevante 

data ift. baner og opsætning af speedwaycyklen 
• Anvender idrætspsykologi som et naturligt værktøj
• Bør have stort fokus på struktureret fysisk træning – mellem 12-15 

timer ugentligt
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TRIN 5 – EKSPERT (18-21 ÅR)
På næste udviklingsniveau, hvor træningsmængden igen er øget, rettes 
fokus mere og mere ind på kravene i konkurrencesituationen. Filosofien 
er, at ”det, køreren gør til træning, gør køreren også i konkurrencesituati-
onen”, så derfor bør der være sammenhæng mellem disse to.

Træningsfokus:
• Regler for sporten
• Perfektionering af teknik i forbindelse med starter, sving og forskelli-

ge linjer på banen
• Teknik på et højt niveau 
• Anvendelse og vedligeholdelse af egen database med oplysninger om 

fx baner
• Taktik på et højt niveau
• Anvender objektive målemetoder ift. motor, teknik på banen og fysik
• Bør have stort fokus på struktureret fysisk træning – mellem 15-18 

timer ugentligt.

TRIN 6 – ELITE (21 ÅR OG OPEFTER) (BEHANDLES IKKE I DEN-
NE TRÆNERHÅNDBOG)
På sidste udviklingsniveau er der fokus på, at køreren udover oven-
nævnte også optimerer de mentale færdigheder. Træningen er nu meget 
specialiseret og til dels individualiseret.

Træningsfokus:
• Regler for sporten
• Et højt teknisk og taktisk niveau, hvor tingene foregår intuitivt
• Stort fokus på struktureret fysisk træning – ca. 18 timer ugentligt

FLEKSIBILITET PÅ UDVIKLINGSTRAPPENS TRIN
Der bør være mulighed for at rokere kørerne op og ned på de fem trin, da 
nogle kørere udvikler sig hurtigere end andre. Så snart køreren mestrer 
færdigheder på det enkelte trin, er der mulighed for, at køreren rykkes op 
til nogle ligeværdige, så man sikrer, at køreren hele tiden får den rette 

sparring og udfordring. Samtidig kan den enkelte speedwaykører lære 
meget af at træne med andre kørere, som er på et lavere eller højere 
niveau end køreren selv. Derfor anbefaler vi, at træneren veksler mellem 
forskellige former for organisering af træningen. Speedwaykørerne kan 
opdeles i fx makkerpar eller hold og på den måde skiftevis træne sam-
men med kørere, som er under, på samme eller over deres niveau.

De følgende tre kapitler handler om træning af henholdsvis børn, unge og 
voksne. Beskrivelsen tager afsæt i de enkelte trin og i forhold til områ-
derne: det almene, fysik, teknik, taktik og psyke, hvor dette er relevant. 
Fx vil nogle områder ikke være relevante for microkørere. Kapitlerne går 
kronologisk frem. Det betyder, at hvis du fx står med en der begynder på 
85 cc, så kan det meget vel være, at du bør starte med noget af det, som 
står under microspeedway.

Trænerhåndbogens afsæt er langt hen ad vejen den ideelle verden, vel 
vidende, at vilkår som fx økonomi og tid ikke altid tillader fx træning fire 
gange om ugen.

For trin 2–3 (avanceret begynder og den kompetente) gælder, at årspla-
nen ift. de forskellige træningsområder ser ud som nedenfor. For trin 0-1 
(førbegynder og nybegynder) indgår fysisk træning ikke som en fast del 
af en årsplan.

ÅRSPLAN

Opbygningsfase Konkurrenceperiode

Fra november til marts Fra april til oktober

Fysisk træning Fysisk træning 
Køretræning

Herefter indtræder køreren i puberteten, og der stilles andre krav til bl.a. 
fysisk træning og specialisering ift. fx konkurrence.
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KAPITEL 4: 
TRÆNINGSFOKUS/ 
TRÆNINGSPLANER FOR BØRN

Figur 4: Udviklingstrappen trin 0-2

Formålet med dette kapitel er at beskrive, hvilket træningsfokus med 
tilhørende træningsplaner, der ligger på trin 0, 1 og 2. Beskrivelserne 
tager afsæt i nogle eksempelvise fokuspunkter og træningsplaner inden 
for det almene, fysiske, tekniske og taktiske område. Træningsplanerne 
er udarbejdet ud fra ATK-princippet om, hvad der bør trænes først, og 
derefter variation i træningen.

ADVARSEL!
Bemærkning til træneren: 
Det er dit ansvar, at træningen gennemføres sikkerheds-
mæssigt forsvarligt. Bed derfor ikke kørere om at udføre 
en handling på eller uden for banen, som du vurderer, at 
køreren endnu ikke er klar til!

LØBECYKEL – TRIN 0
TRÆNINGSFOKUS FOR LØBECYKEL: FØRBEGYNDER 
INGEN ERFARING (ALDERSKLASSE 2–4 ÅR)
Træning på løbecykel i en tidlig alder stimulerer og træner små børns 
balance, motorik og koordination. DMU anbefaler derfor, at børn starter 
med at køre på løbecykel, indtil de bliver gamle nok til at begynde at køre 
speedway. 

Træningsfokus almen træning:
• Kendskab til og efterlevelse af regler for sporten, god sportslig 

adfærd og fairplay

Træningsfokus køretræning:
• Holde balancen på løbecykel

Træningsfokus fysisk træning:
• Motorik
• Koordination
• Agility
• Børnelege (Husk, at for denne aldersgruppe er det primære fokus en 

legende tilgang)

Trin 0: 
Førbegynder
(aldersklasse 2-4 år)
Løbecykel

Trin 1: 
Nybegynder
Op til 4 års 
erfaring:
(aldersklasse  
4-7 år) 
(Microspeedway)

Trin 2: 
Avanceret be-
gynder
Op til 9 års 
erfaring:
(aldersklasse  
8-12 år)
(85 cc speedway)

MICROSPEEDWAY – TRIN 1
BEVÆGELSEN FRA TRIN 0 TIL TRIN 1
Når man går fra trin 0 (løbecykel) til trin 1 (microspeedway), går man 
fra rugbrødsmotor til 50 cc forbrændingsmotor. Farten øges radikalt, og 
det kræver tilvænning. Microspeedway køres på en speedwaybane, så 
køreren skal mestre at køre på en oval bane. Køreren skal også lære at 
forstå de forskellige former for signalgivning, der er på en speedwaybane 
– flag, lamper, startsnor og horn. Hvor anvendelse af løbecykel forment-
lig er foregået som noget individuelt, vil der i forbindelse med kørsel på 
speedwaybane skulle foregå en tilvænning til, at der kan være andre 
kørere på banen samtidig. Microspeedwaycyklen har en slyngkobling. 
Det betyder, at når der gives gas, så kører den, og tager man gassen af, 
så stopper accelerationen. Der er ikke gear på en microspeedwaycykel.

TRÆNE FUNDAMENTALE BEVÆGELSER
Speedwaysport er for trin 1, nybegynder, ikke særligt krævende hvad 
angår motorik og koordination. Træningsmæssigt handler det om at 
prioritere basale kropslige færdigheder, som senere danner grobund for 
udvikling under den specialisering, der starter allerede på 85 cc.

TRÆNINGSFOKUS MICROSPEEDWAY: NYBEGYNDER
OP TIL 4 ÅRS ERFARING (ALDERSKLASSE 3–7 ÅR)
Grunden til, at der er et overlap i alderen fra trin 0 til trin 1 er, at nogle 
kørere er klar lidt tidligere end andre, fx i forhold til balance og fart.

Træningsfokus almen træning:
• Kendskab til og efterlevelse af regler for sporten, god sportslig 

adfærd og fairplay
• Kendskab til og efterlevelse af signalgivning på og omkring speed-

waybanen
• Kendskab til officials arbejdsopgaver på og uden for banen
• Kunne udføre almindelig rengøring og vedligeholdelse, samt have 

kendskab til serviceintervaller
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Træningsfokus køretræning:
• Holde balancen på speedwaycyklen (micro) – både ved start, lav og 

høj fart
• Lave starter
• Kunne tilpasse og have kendskab til mængden af gas således, at 

cykel og kører kommer fornuftigt rundt i sving
• Vænnes til forøgelse af fart
• Kunne køre forskellige linjer gennem sving under anvendelse af kegler
• Placere sig rigtigt på speedwaycyklen (micro) både i sving og op ad 

langsiden

Træningsfokus fysisk træning:
• Indledningsvis gennemføres fysisk træning svarende til mellem 

1-3 timer ugentligt. I slutningen af perioden mindst 7 timers fysisk 
træning ugentligt. Jævnfør Team Danmarks ”Aldersrelateret træning 
- Håndbog for 0.-6. Klasse” må børnene gerne være fysisk aktive i 
mere end de 7 timer, når blot de har god tid til at hvile sig og restitu-
ere. Vær opmærksom på, at al fysisk aktivitet tæller med – også det, 
som finder sted i børnehave, dagpleje, skole, fritid og under leg.

• Husk, at for 3-7-årige skal legen have den største plads som en del af 
træningen.

TRÆNINGSPLAN ALMEN TRÆNING: NYBEGYNDER
Det er vigtigt, at både kørere og forældre allerede fra starten af bliver 
introduceret til, hvilken adfærd, der forventes af forældre og kørere. Som 
træner kan du anvende:

• http://dmusport.dk/dmu/dmu-FairPlay/

Ud over denne hjemmeside vil du kunne finde inspiration til arbejdet med 
god sportslig adfærd og fairplay i kapitel 17, Etik og moral.

For at kørerens kendskab til de forskellige signaler, der er på og omkring 
en speedwaybane, ikke skal gå i glemmebogen, opfordres træneren til at 
anvende disse (stoplys, flag, startsnor, 2 min. lampe, grønt flag osv.) un-
der træning. Det er desuden vigtigt, at kørere og forældre har kendskab 
til og respekterer officials arbejdsopgaver.

Det kan være en god idé at få en af de mere erfarne microforældre til 
at vise, hvordan man vedligeholder speedwaycyklen, og få en snak om 
daglig vedligeholdelse og service – se desuden kapitel 12, Speedwaycyk-
ler og udstyr. 

Det kan være en fordel at lægge pauser ind i træningen, hvor børnene 
kan spise og lege.

TRÆNINGSPLAN KØRETRÆNING: NYBEGYNDER
EKSEMPLER PÅ INDHOLD
a. Acceleration, fart, balance og placering på microspeedwaycyklen.
b. Opbygning af rutine og sikkerhed, når man kører omgange på en 

speedwaybane (indledningsvist alene og sidenhen sammen med 
andre).

c. Forskellige linjer gennem sving.
d. Starttræning med fokus på grønt lys og startgrind og starttape.

BEMÆRK
Hvis køreren ikke tidligere har kørt på microspeedwaycykel og heller ikke 
på oval bane, vil det være hensigtsmæssigt kun at have én kører på ba-
nen ad gangen, når der skal læres noget nyt. Det vil altid være en god idé 
at vise og forklare det, der skal trænes – fx på en tavle eller på banen. 
Stil spørgsmål til køreren, så du er sikker på, at han/hun har forstået det, 
der skal ske – på den måde, som du gerne vil have, at det skal forstås.
Husk: Ros altid til at starte med, giv dernæst lidt kritik og ros så igen til 
sidst :)
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Træning 3:
Opvarmning: Ca. 10 min.
-  Let løbetur rundt på græsset efterfulgt af nogle tagfat lege 

som får pulsen op.
-  Let udstrækning af forside og bagside af benene. Nogle lette 

bevægelighedsøvelser for ryggen. Smidighedsøvelser for core.

Køretræning: Ca. 1 time.
-  Svingteknik.
-  ”Skal vi følges ad?” Køre ved siden af hinanden i to omgange, 

hvor hastigheden afpasses til den anden. Herefter omskift-
ning, så den anden kører inderst.

Fri legetræning de sidste 20 min.

Træning 4:
Opvarmning: Ca. 10 min.
-  Let løbetur rundt på græsset med forskellige løbearter, efter-

fulgt af nogle agilityøvelser.
-  Let udstrækning af forside og bagside af benene. Nogle lette 

bevægelighedsøvelser for ryggen. Smidighedsøvelser for core.

Køretræning: Ca. 1 time.
-  Starttræning.
-  Ideallinje rundt på banen.

Balancetræning:
-  Køre på en markeret lige linje op af langsiden
-  Stå på microcyklen og køre meget langsomt rundt. 
-  De mere øvede kan stå på et ben på microcyklen.

Fri legetræning de sidste 20 min.

EKSEMPLER PÅ KØRETRÆNING: NYBEGYNDER

Træning 1:
Opvarmning: Ca. 10 min.
- Fx to omgange let løb rundt på banen, herunder gadedrenge-

løb, kast med frisbee, englehop
-  Let udstrækning af forside og bagside af benene. Nogle lette 

bevægelighedsøvelser for ryggen. Smidighedsøvelser for core.

Køretræning: Ca. 1½ time.
-  Slalom mellem små markeringskegler på langside og evt. i 

sving.
-  Jorden er giftig. Balanceøvelse på langside. Hvem kan køre 

langsomst uden at røre jorden?
-  Position på cyklen i sving og på langside.
-  Starttræning, hvor man arbejder med at holde koncentratio-

nen.
-  Bevægelse på cyklen, langt fremme i indgang af sving og 

langt tilbage i udgang af sving.

Fri legetræning de sidste 20 min.

Træning 2:
Opvarmning: Ca. 10 min.
-  Fx 10 min let løb rundt på baneanlæg, hvor man anvender det, 

der nu engang er, som forhindringer, der skal passeres. Evt. 
afslut med stikbold.

-  Let udstrækning af forside og bagside af benene. Nogle lette 
bevægelighedsøvelser for ryggen. Smidighedsøvelser for core.

Køretræning: Ca. 1½ time.
-  Marker nogle cirkler evt. på 500 cc banen (startende med stor 

diameter – 15 meter) og så andre cirkler helt ned til 5 meter. 
Lad børnene køre venstre om.

-  Køre forskellige linjer ind i sving (dybt og spidst). 
-  Medbring evt. trædecykler og spil cykelfodbold, eller lav en 

rute, som kørerne skal cykle (terræn).

Fri legetræning de sidste 20 min.



19speedway / atk

EKSEMPLER PÅ FYSISK TRÆNING: NYBEGYNDER

Opvarmning: Ca. 10 min.

Agility på rullemåtte: 40 min.
Harehop
Krabbegang
Trille
Abegang
Lange hop ned ad måtte
’Trillebørsgang’ to og to

Afslutning med afspænding: Ca. 10 min.

Børnene går sammen parvis. Lad det ene barn ligge på rygge eller 
maven. Makkeren ruller en bold over hele kroppen (tryk tilstræk-
keligt på bolden, så den ikke bare snitter, så kilder den ikke så 
meget).

Opvarmning: Ca. 10 min.

Agilitybane: 40 min.
En bane bygges op af forskellige forhindringer som bomme, hæk-
ke, klodser, madrasser, ringe, tove og agilitystiger, så det giver en 
masse muligheder for at klatre og balancere.

Banen kan bruges til klassikere som tagfat og jorden er giftig.

Afslutning med ’Nattoget’: Ca. 10 min.

Alle børnene står på en række med hænderne på hinandens 
skuldre og lukkede øjne. Forreste barn er lokomotivfører.

Toget kører langsomt gennem natten, og når træneren klapper 
forsigtigt på den bagerste vogn, lægger den sig ned og hviler. 
Toget kører videre, træneren fortsætter til alle er koblet af og 
hviler for natten.

TRÆNINGSPLAN FYSISK TRÆNING: NYBEGYNDER
Herunder er eksempler på, hvad der bør sættes fokus på i forbindelse 
med den fysiske træning af niveau 1, nybegynder.

Agility, balance og koordination, fx:
a. Stå på et ben med hhv. åbne og lukkede øjne
b. Gå på line (fx på bom eller lignende)
c. Hoppe frem og lande på et eller begge ben i balance
d. Springe over små forhindringer
e. Hinkespil
f. Lege med modellervoks
g. Børnelege - generelt

Opvarmning: Ca. 10 min.

Hula-hop-hop-bane: 40 min.
fx sådan:
                      OO     OO     OO
                           OO     OO
Hop med samlede ben igennem alle ringe.
Hop baglæns på samme måde.
Hink venstre, hink højre osv.
Brug i det hele taget ringene til at hoppe i forskellige mønstre og 
variationer.

Afslutning med afspænding ca.10 min.

Ligge på ryggen med lukkede øjne, høre stille musik og lave dybe, 
afslappende vejrtrækninger.

Opvarmning: Ca. 10 min.

Fangelege på streger: 20 min.
Leges som alm. fangeleg.

Udbryderkongen: 20 min.
Deltagerne står med hinanden i hænderne i en rundkreds.

En af deltagerne står i midten af kredsen og har til opgave 
at bryde ud af kredsen ved at mase/bryde med sin krop mod 
håndfatningen på rundkredsens deltagere, indtil de må give slip 
på hinandens hænder. Når kredsen er brudt, skiftes til en ny 
udbryder.

Afslutning med udstrækning af hele kroppen ca.10 min. til afslap-
pende musik.

BEMÆRK
Det er trænerens ansvar, at alle indholdspinde bliver behandlet over en 
tidsperiode. De forskellige forslag til træning er eksempler. Træningen 
bør naturligvis organiseres og varieres, så den matcher det niveau, 
kørerne er på, og de behov, som kørerne måtte have.
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EKSEMPLER PÅ KØRETRÆNING: 
AVANCERET BEGYNDER

Træning 1:
Opvarmning: Ca. 10 min.
-  Fx to omgange let løb rundt på banen, herunder gadedrenge-

løb, kast med frisbee, englehop
-  Let udstrækning af forside og bagside af benene. Nogle lette 

bevægelighedsøvelser for ryggen. Smidighedsøvelser for core.

Køretræning: Ca. 2 timer.
-  Træning i at få cyklen i broadside.
-  Træning i gearskift på langside, som afslutningsvis kombine-

res med starter
-  Bevægelse på cyklen i sving og på langside.

Fri træning de sidste 30 min.

Træning 2:
Opvarmning: Ca. 10 min.
-  Fx 10 min let løb rundt på baneanlæg, hvor man anvender det, 

der nu engang er, som forhindringer, der skal passeres. Evt. 
afslut med stikbold.

-  Let udstrækning af forside og bagside af benene. Nogle lette 
bevægelighedsøvelser for ryggen. Smidighedsøvelser for core.

Køretræning: Ca. 2 timer.
-  Starttræning, hvor man arbejder med at holde koncentratio-

nen.
-  Starttræning: 3 starter, hvor der køres ¾ omgang og én start, 

hvor der køres to omgange.
 (gennemføres indledningsvis med én kører, herefter to og to, 

afslutningsvis fire kørere ad gangen)
-  Køre forskellige linjer ind i sving (dybt og spidst, gerne med 

markeringskegler)

Fri legetræning de sidste 30 min.

for, hvornår det kan lade sig gøre. Kapitel 17, Etik og moral, vil kunne 
inspirere til arbejdet med reglerne.

I forhold til vedligeholdelse og service, kan det være en god idé at få en 
mere erfaren 85 cc kører og dennes mekaniker (evt. far) til at vise, hvor-
dan man vedligeholder speedwaycyklen. Det samme gør sig gældende 
omkring service. Se desuden kapitel 12, Speedwaycykler og udstyr.

TRÆNINGSPLAN KØRETRÆNING: AVANCERET 
BEGYNDER
EKSEMPLER PÅ INDHOLD
a. God sportslig adfærd på og uden for banen
b. Introduktion til og teknik i forbindelse med broadside
c. Acceleration, fart og balance på 85 cc, herunder gearskift
d. Bevægelse på speedwaycyklen gennem sving og på langside
e. Opbygning af rutine og sikkerhed, når man kører omgange på en 

speedwaybane (indledningsvist alene og sidenhen sammen med 
andre)

f. Teknik og linjer i og gennem sving
g. Teknik i forbindelse med starten
h. Konkurrencedel integreres i træningen
i. Vedligeholdelse og service af 85 cc

85 CC SPEEDWAY – TRIN 2
BEVÆGELSEN FRA TRIN 1 TIL TRIN 2
Når man går fra trin 1 (microspeedway) til trin 2 (85 cc), sker der noget 
med motorstørrelsen og antallet af hestekræfter. 85 cc speedwaycyklen 
er så stærk, at den kan stejle og broadside, dvs. skride ud. Det er en 
stor forandring, som køreren skal vænne sig til. 85 cc cyklen har gear, og 
normalt starter køreren i ét gear og ret hurtigt derefter skiftes til højere 
gear. Dette gear kører man så typisk resten af heatet i. Oveni alt dette 
øges fart og acceleration radikalt, og dette kræver igen tilvænning.

LÆRE AT TRÆNE
Omkring 8-9-årsalderen og dermed starten på trin 2, bør kørerne lære de 
fundamentale bevægelser og teknikker, som bruges i speedway.

TRÆNINGSFOKUS 85 CC: AVANCERET BEGYNDER
OP TIL 9 ÅRS ERFARING (ALDERSKLASSE 8–12 ÅR)

Træningsfokus almen træning:
• Efterlevelse af regler for sporten, god sportslig adfærd og fairplay
• Kunne udføre almindelig rengøring og vedligeholdelse, samt have 

kendskab til serviceintervaller

Træningsfokus køretræning:
• Holde balancen på speedwaycyklen (85 cc) – både ved start, lav og høj 

fart
• Vænnes til forøgelse af fart
• Lave starter og over tid lære at anvende startsteder med og uden spor, 

herunder at udføre start med jump, hvor man holder på bagkanten af et 
eksisterende spor

• Kunne tilpasse og have kendskab til mængden af gas således, at cykel 
og kører kommer fornuftigt rundt i sving

• Lære forskellige linjer ind i sving 1 umiddelbart efter start.
• Køre gennem sving og anvende forskellige linjer (dybt og spidst ind i og 

ud af sving, samt kombination af disse) indledningsvis under anvendelse 
af kegler

• Placere sig rigtigt på speedwaycyklen, både i sving og op ad langsiden
• Kunne ændre opsætning på cyklen, så den matcher banen (fx i forhold 

til banens længde, om banen er glat eller der er træk på, dvs. bid i 
underlaget). Hvis ikke køreren selv kan, skal mekanikeren (far) kunne 
det, herunder bl.a.:

 o Skifte tandhjul
 o Ændre længden på cyklen

Træningsfokus taktisk træning:
• Kunne anvende forskellige linjer ind i sving 1 umiddelbart efter start i 

taktisk sammenhæng
• Kunne anvende forskellige linjer i sving generelt i en taktisk sammen-

hæng
• Kunne vurdere banens og startstedets beskaffenhed før og under 

træning og løb

Træningsfokus fysisk træning:
• Indledningsvis fysisk træningsmængde mellem 6-8 timer ugentligt. 

I slutningen af perioden op mod 10 timers fysisk træning ugentlig. 
Vær opmærksom på, at al fysisk træning tæller med – også det, som 
finder sted i skole og fritid

TRÆNINGSPLAN ALMEN TRÆNING: AVANCERET 
BEGYNDER
Det arbejde, som er påbegyndt på begynderniveauet omkring efterlevel-
se af regler for sporten, god sportslig adfærd og fairplay, bør fortsættes. 
Træner og alle andre, der oplever brud på reglerne, bør tage hånd om det 
med det samme. Hvis dette ikke er muligt, må der aftales et tidspunkt 
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Træning 3:
Opvarmning: Ca. 10 min.
-  Let løbetur rundt på græsset efterfulgt af nogle tagfat-lege, 

som får pulsen op.
-  Let udstrækning af forside og bagside af benene. Nogle lette 

bevægelighedsøvelser for ryggen. Smidighedsøvelser for core.

Køretræning: Ca. 2 timer.
-  Starttræning: Træning af bevægelse på cyklen fra start til 1. 

sving.
-  Teknik: Træning i parspeedway, hvor den forreste kører skal 

tage yderbanen ind i hhv. sving 1 og 3. Kørerne skiftes til at 
køre hhv. yder og inderbane.

-  Teknik: Træning i at køre i raceline – der, hvor belægningen 
ligger, efter der er kørt 3-4 heat.

-  Teknik: Balancetræning. Banen vandes, så den bliver lidt 
fedtet. Herefter to kørere ad gangen – kørerne skal køre 
forskudt på banen med ½ omgang imellem dem. 4 omgange, 
hvor balanceevne trænes.

Fri legetræning de sidste 30 min.

Træning 4:
Opvarmning: Ca. 10 min.
-  Let løbetur rundt på græsset med forskellige løbearter, efter-

fulgt af nogle agilityøvelser.
-  Let udstrækning af forside og bagside af benene. Nogle lette 

bevægelighedsøvelser for ryggen. Smidighedsøvelser for core.

Køretræning: Ca. 2 timer.
-  Starttræning.
-  Teknik: Træning i at køre ideallinje rundt på banen.
-  Teknik: Reaktion i forhold til en forankørende: Træner står på 

inderbanen, enten ved sving 2 eller 4. Umiddelbart før køreren 
passerer, peger træner enten ud eller ind. Peges der ud, skal 
køreren køre dybt ind i næste sving og lave lang langside – 
peges der ind, skal køreren køre spidst ind og holde inderba-
nen (de ønskede sving, der skal køres, kan ændres fx i forhold 
til banens beskaffenhed).

-  Teknik: To harer og én ræv: To kørere (harerne) starter ved 
startsnoren og en kører (ræven) starter ca. 10 m bagved. De 
to harer kører parkørsel og holder ræven bagved. Ræven skal 
forsøge at komme forbi enten den ene eller begge harer. Der 
køres 4-6 omgange.

Fri legetræning de sidste 30 min.

EKSEMPLER PÅ FYSISK TRÆNING:  
AVANCERET BEGYNDER 

Bevægelighed:
Dynamiske øvelser.
Opvarmning: ca. 10 min. med fokus på helkropsvarme.

Programmet:
Nakke (stående)
-  Nakken føres blidt fra side til side i halve rotationer både for 

og bag.
-  Kig skiftevis mod loft og bryst.

Skuldre
-  Pendulsving. Armene svinges frem og tilbage fra vandret 

position bagud til lodret position fremme.
-  Vindmølle. Armene svinges hele vejen rundt i store cirkler. 

Enkeltvis eller begge arme – forlæns eller baglæns.

Ryg
-  Torsovrid. Med bøjede albuer holdes armene i skulderhøjde. I 

denne position svinges fra venstre til højre.
-  Hofterotationer. Hænderne placeres lige over hoften, i den 

position bevæges hoften rundt i alle yderpositioner.

Ben
-  Udspænding af bagside af ben. Stå med strakte ben. Hænder-

ne føres ned mod fødderne uden at hugge i bunden.

Kan køres som cirkelprogram, der gennemføres 3 til 4 gange.

Hurtighed og spurttræning på MTB-cykel
Opvarmning: ca. 10 min. med fokus på puls.

Programmet:
-  2 x 6 stk. spurter på 60 m med flyvende start. 

3-4 min. pause mellem hver. 
(det kan anbefales at holde 6-8 min. pause mellem nr. 6 og 7)

-  Pauserne kan bruges til forskellige balanceøvelser på 
MTB-cyklen.

Afslutning med udstrækning af hele kroppen ca. 10 min.

TRÆNINGSPLAN FYSISK TRÆNING:  
AVANCERET BEGYNDER
Den fysiske træning på dette niveau handler om legeorienteret og 
konkurrenceorienteret træning, samt opbygning af idrætsrelaterede 
færdigheder. Herunder er eksempler på, hvad der bør lægges fokus på:

Legeorienteret og konkurrenceorienteret træning, fx:
a. Kondition
b. Sprint
c. Styrke
d. Udholdenhed

Idrætsrelaterede færdigheder, fx:
a. Motorik
b. Koordination
c. Bevægelse
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Bevægelse, koordination og motorik
Opvarmning: Ca. 10 min.

Agilitybane: 40 min.
-  En bane bygges op af forskellige forhindringer som bomme, 

hække, klodser, madrasser, ringe, tove og agilitystiger. 
Så det giver en masse muligheder for at klatre og balancere.

-  Banen kan bruges til klassikere som tagfat og jorden er giftig.

Afslutning med Nattoget Ca. 10 min.

-  Alle børnene står på en række med hænderne på hinandens 
skuldre og lukkede øjne. Forreste barn er lokomotivfører. 
Toget kører langsomt gennem natten, og når træneren klapper 
forsigtigt på den bagerste vogn, lægger den sig ned og hviler. 
Toget kører videre, træneren fortsætter, til alle er koblet af og 
hviler for natten.

Bevægelse, koordination og motorik
Opvarmning: Ca. 10 min.

Hoppeøvelser: 30 min.
-  Hop så langt fremad som muligt uden at miste balancen i 

landingen.
-  Hoppe fra plint til tyk madras og holde balancen.
-  Hoppespring1: Hop ned på gulv og op på plintkasse (maks. 20 

cm)
-  Hoppespring 2: Hop op på bom, ned på gulv og op på plintkas-

se.
-  Dobbelthop: Børnene hopper to og to sammen, med hinanden i 

hænderne (samme øvelser som ovenfor).

Simpel balance. 10 min. (Gå på optegnede streger)
-  Gå forlæns, baglæns, sidelæns uden at falde ned af linjen.
-  Gå på tæerne og på hælene.
-  Gå og roter på linjen: Gå og lav samtidig en eller flere rotatio-

ner om egen akse på linjen.
-  Hop på linjer: Hoppe på linjen – med begge ben og på et ben – 

forlæns, baglæns og siden, osv.

Afslutning med udstrækning af hele kroppen ca. 10 min. 

-  Til afslappende musik.

Bevægelse, koordination og motorik
Opvarmning: Ca. 10 min.

Agilityøvelser: 30 min.
-  Øve færdigheden kolbøtte på madras.
-  Øve færdigheden vejrmølle på madras.
-  Lege med sjippetov: Alene eller i små grupper, med fokus på 

forskellige varianter som et ben, to ben, dobbelt sving osv.
-  Agilitystige: Forskellige varianter, som zig zag, en fod I hvert 

felt, to fødder i hvert felt osv.

Afslutning med afspænding Ca. 10 min.

-  Børnene går sammen parvis. Lad det ene barn ligge på ryggen 
eller maven. Makkeren ruller en bold over hele kroppen (tryk 
tilstrækkeligt på bolden, så den ikke bare snitter, så kilder den 
ikke så meget).

Kondition, styrke og udholdenhed
Opvarmning: Ca. 10 min. med fokus på puls.

Programmet:
-  20 min tur på MTB i kuperet terræn, hvor der op ad bakke 

køres hurtigt opad - ned ad bakke slappes af.  
(Man kan med fordel lave en rundstrækning på ca. 500 m. Så 
vil det være nemmere at styre øvelsen).

Øvelsen kan afsluttes med 10 min. i afslappende tempo.

Bevægelse, koordination og motorik
Opvarmning: Ca. 10 min.

Stum og larmebold: Ca. 10 min.
-  Bolden spilles med hænderne, alle spiller med hinanden, ca. 

en bold pr. fem spillere. 
Først spilles bolden rundt mellem hinanden uden at sige noget, 
kun ved hjælp af kropssprog. Derefter laver man reglen om til, 
at man skal kalde, før man kan modtage bolden.

Drible- og kasteøvelser: Ca. 30 min.
-  Drible med hænderne, først siddende, så knælende eller 

stående, drible med forskellige bolde, drible med lukkede øjne.
-  Drible med fødderne, med forskellige berøringsflader, drible 

med inderside-berøring (højre til venstre, venstre til højre).
-  Kaste bolde efter rullende mål. Alle har en mindre bold, som 

kastes efter stor bold, til den er i modsat ende af gymnastiksal 
(øvelsen kan laves som holdøvelse, hvor det gælder om at 
skyde bolden ned i modstanderens ende).

Afslutning med afspænding ca. 10 min.

-  Ligge på ryggen med lukkede øjne, høre stille musik og lave 
dybe afslappende vejrtrækninger.
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BEMÆRK
Ikke alle indholdspinde er medtaget i træningsplanen. Det er trænerens 
ansvar, at alle indholdspinde bliver behandlet over en tidsperiode. De 
forskellige forslag til træning er eksempler. Træningen bør naturligvis 
organiseres, så den matcher det niveau, kørerne er på, og de behov, som 
kørerne måtte have.

KOORDINATION OG BEVÆGELSE
På trin 2 er koordination og basale bevægelser det primære omdrejnings-
punkt for den fysiske træning. Der kan godt trænes på MTB eller som 
sprint (løb). Det er vigtigt at variere træningen, så udover fx MTB kan der 
trænes cykelcross og BMX. Det må gerne foregå på både landevej og i 
mere kuperet terræn. Cykling er velegnet, da det stiller krav til balancen.

Kroppen er på trin 2 og i 8-12-årsalderen let og adræt. De basale bevæ-
gelser er ved at være på plads, og det giver mulighed for at lære mere 
komplicerede bevægelser og koordinere kropsdele bedre end på noget 
andet tidspunkt i livet. I puberteten øges højden, kropsmassen og krops-
delenes størrelse. Det besværliggør læring af nye og svære bevægelser, 
så tiden omkring trin 2 bør bruges til at optræne koordination – altså 
kroppens evne til at samordne bevægelser i forhold til hinanden og i 
forskellige situationer. Koordination er der brug for, når kroppen skal be-

væge sig fra én position på speedwaycyklen til en anden. Ud over dette 
skal der koordineres i forhold til andre kørere på banen. 

Bevægelseserfaring fra andre idrætsgrene vil føre til en mere alsidig og 
kropsbevidst speedwaykører – og det vil muligvis være skadeforebyg-
gende på længere sigt.

De grundlæggende bevægemønstre, som bør trænes, kan opdeles i tre 
kategorier:
1. Lineære bevægelser som fx gå, løbe, hoppe og springe
2. Objekt-manipulation som fx kaste, gribe, sparke, slå og drible
3. Aksiale bevægelser som fx bøje, strække, rotere, dreje, løfte og 

trække

Den fysiske træning på trin 2 bør være en kombination af de tre katego-
rier. På den måde udvikles en ’komplet pakke’ af øvelser, så hele kroppen 
bliver bragt i spil. Meningen med den motoriske træning kan omskrives til 
træning af koordination. 

Bagerst i bogen kan du se et eksempel på, hvordan en træningsplan for 
microspeedwaykørere kan se ud.
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KAPITEL 5: 
TRÆNINGSFOKUS/ 
TRÆNINGSPLANER  
FOR UNGE

Formålet med dette kapitel er at beskrive, hvilket træningsfokus med 
tilhørende træningsplaner, der ligger på trin 3 og 4. Beskrivelserne tager 
afsæt i nogle eksempelvise fokuspunkter og træningsplaner inden for det 
almene, fysiske, tekniske og taktiske område. 

ADVARSEL!
Bemærkning til træneren: Det er dit ansvar, at træningen 
gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Bed derfor 
ikke kørere om at udføre en handling på eller uden for ba-
nen, som du vurderer, at køreren endnu ikke er klar til!

250 CC SPEEDWAY – TRIN 3
BEVÆGELSEN FRA TRIN 2 TIL TRIN 3
Fra det fyldte 13. år er det muligt at skifte til 250 cc maskinklassen. 
Speedwaycyklen bliver nu markant større og vejer en del mere end en 85 
cc. Antallet af hestekræfter forøges en anelse, og banen, der nu køres 
på, er 500 cc banen. Det betyder, at hastigheden forøges væsentligt. Der 
er ikke længere tale om gearskift. Køreren slipper koblingen, og så køres 
der. I forbindelse med skiftet til 250 cc bør man være særligt opmærksom 
på, hvordan man vedligeholder, rengør og justerer henholdsvis motor, kar-
burator og kobling – se desuden kapitel 12, Speedwaycykler og udstyr.

TRÆNE FOR AT KUNNE TRÆNE
I begyndelsen af puberteten bør køreren opleve stigende krav til den 
fysiske træning. Konditionstræning bør begynde og er specielt vigtigt for 
piger.

TRÆNINGSFOKUS FOR TRIN 3: 
DEN KOMPETENTE
OP TIL 11 ÅRS ERFARING (ALDERSKLASSE 13-14 ÅR)

Træningsfokus almen træning:
• Efterlevelse af regler for sporten, god sportslig adfærd og fairplay
• Kunne udføre almindelig rengøring og vedligeholdelse, samt have 

kendskab til serviceintervaller
• Introduceres til indholdet i kapitel 11, Kost

Trin 3: 
Den kompetente
Op til 11 års 
erfaring:
(aldersklasse 
13-14 år)
(85 cc og 250 cc)

Trin 4: 
Den kyndige
Op til 14 års 
erfaring:
(aldersklasse 
15-17 år)
(85 cc, 250 cc  
og 500 cc)

Figur 5: Udviklingstrappen trin 3-4 

Træningsfokus køretræning:
• Holde balancen på speedwaycyklen (250 cc) – både ved start, lav og 

høj fart
• Gennemføre starter og over tid lære at anvende startsteder med 

og uden spor, herunder udføre start med jump, hvor man holder på 
bagkanten af et eksisterende spor.

• Lære forskellige linjer ind i sving 1 umiddelbart efter start.
• Køre gennem sving og anvende forskellige linjer (dybt og spidst ind og 

ud af sving, samt kombination af disse)
• Kunne justere kobling og karburator og skifte tandhjul, så det passer 

til den aktuelle bane
• Opbygning af fart omgang for omgang

Træningsfokus taktisk træning:
• Kunne anvende forskellige linjer ind i sving 1 umiddelbart efter start i 

taktisk sammenhæng
• Kunne anvende forskellige linjer i sving generelt i en taktisk sammen-

hæng
• Kunne vurdere banens og startstedets beskaffenhed før og under 

træning og løb

Træningsfokus fysisk træning:
• Bør gennemføre struktureret fysisk træning på ca. 12 timer ugentligt. 

Vær opmærksom på, at al fysisk træning tæller med – også det, som 
finder sted i skole og fritid

Træningsfokus idrætspsykologisk træning:
• Introduktion til mentaltræning og det mentale hjul

TRÆNINGSPLAN ALMEN TRÆNING: DEN 
KOMPETENTE
Unge mennesker rammes af puberteten på et eller andet tidspunkt før el-
ler i teenageårene. Med dette følger en periode, hvor venner og jævnald-
rende kommer til at spille en større rolle, køreren bliver mere opmærksom 
på sin egen identitet, og det kan betyde en ændring af kørerens adfærd, 
som du som træner bør være opmærksom på. Hvis der opleves brud på 
reglerne, bør der tages hånd om det med det samme. Hvis dette ikke er 
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EKSEMPLER PÅ KØRETRÆNING: DEN KOMPETENTE 

Træning 1:
Opvarmning: Ca. 10 min.
-  Fx to omgange let løb rundt på banen, herunder gadedrenge-

løb, kast med frisbee, englehop
-  Let udstrækning af forside og bagside af benene. Nogle lette 

bevægelighedsøvelser for ryggen. Smidighedsøvelser for core.

Køretræning: Ca. 2 timer.
-  Træning i at få cyklen i broadside.
-  Træning i bevægelse på cyklen i ind- og udgang af sving.
-  Bevægelse på cyklen i sving og på langside.

Fri træning de sidste 30 min.

Træning 2:
Opvarmning: Ca. 10 min.
-  Fx 10 min let løb rundt på baneanlæg, hvor man anvender det, 

der nu engang er, som forhindringer, der skal passeres. Evt. 
afslut med stikbold.

-  Let udstrækning af forside og bagside af benene. Nogle lette 
bevægelighedsøvelser for ryggen. Smidighedsøvelser for core.

Køretræning: Ca. 2 timer.
-  Starttræning, hvor man arbejder med at holde koncentratio-

nen.
-  Starttræning: 3 starter, hvor der køres ¾ omgang og én start, 

hvor der køres to omgange. 
(gennemføres indledningsvis med én kører, herefter to og to, 
afslutningsvis fire kørere ad gangen)

-  Køre forskellige linjer ind i sving (dybt og spidst gerne med 
markeringskegler)

Fri legetræning de sidste 30 min.

Træning 3:
Opvarmning: Ca. 10 min.
-  Let løbetur rundt på græsset efterfulgt af nogle tagfat-lege 

som får pulsen op.
-  Let udstrækning af forside og bagside af benene. Nogle lette 

bevægelighedsøvelser for ryggen. Smidighedsøvelser for core.

Køretræning: Ca. 2 timer.
-  Starttræning: Træning af bevægelse på cyklen fra start til 1. 

sving.
-  Teknik: Træning i parspeedway, hvor den forreste kører bør 

tage yderbanen ind i hhv. sving 1 og 3. Kørerne skiftes til at 
køre hhv. yder- og inderbane.

-  Teknik: Træning i at køre i raceline - der hvor belægningen 
ligger, efter der er kørt 3-4 heat.

-  Teknik: Balancetræning. Banen vandes, så den bliver lidt 
fedtet. Herefter to kørere ad gangen – kørerne skal køre 
forskudt på banen med ½ omgang imellem dem. 4 omgange, 
hvor balanceevne trænes.

Fri legetræning de sidste 30 min

Træning 4:
Opvarmning: Ca. 10 min.
-  Let løbetur rundt på græsset med forskellige løbearter, efter-

fulgt af nogle agilityøvelser.
-  Let udstrækning af forside og bagside af benene. Nogle lette 

bevægelighedsøvelser for ryggen. Smidighedsøvelser for core.

Køretræning: Ca. 2 timer.
-  Starttræning.
-  Teknik: Træning i at køre ideallinje rundt på banen.
-  Teknik: Reaktion i forhold til en forankørende: Træner står på 

inderbanen, enten ved sving 2 eller 4. Umiddelbart før køreren 
passerer, peger træner enten ud eller ind. Peges der ud, skal 
køreren køre dybt ind i næste sving og lave lang langside – 
peges der ind, skal køreren køre spidst ind og holde inderba-
nen (de ønskede sving, der skal køres, kan ændres fx i forhold 
til banens beskaffenhed).

-  Teknik: To harer og én ræv: To kørere (harerne) starter ved 
startsnoren og en kører (ræven) starter ca. 10 m bagved. De 
to harer kører parkørsel og holder ræven bagved. Ræven skal 
forsøge at komme forbi enten den ene eller begge harer. Der 
køres 4-6 omgange.

Fri legetræning de sidste 30 min.

muligt, må der aftales et tidspunkt for, hvornår det kan lade sig gøre.
Kapitel 17, Etik og moral, vil kunne inspirere til arbejdet med reglerne.

I forhold til vedligeholdelse og service kan det være en god idé at få en 
mere erfaren 250 cc kører og dennes mekaniker (evt. far) til at vise, hvor-
dan man vedligeholder speedwaycyklen. Det samme gør sig gældende 
omkring service. Se desuden kapitel 12, Speedwaycykler og udstyr.

TRÆNINGSPLAN KØRETRÆNING:  
DEN KOMPETENTE
EKSEMPLER PÅ INDHOLD
a. God sportslig adfærd på og uden for banen
b. Introduktion til og teknik i forbindelse med broadside
c. Acceleration, fart og balance på 250 cc
d. Bevægelse på speedwaycyklen gennem sving og på langside
e. Opbygning af rutine og sikkerhed - indledningsvist alene og sidenhen 

sammen med andre
f. Teknik og linjer i og gennem sving
g. Teknik i forbindelse med starten
h. Konkurrencedel integreres i træningen
i. Vedligeholdelse og service af 250 cc
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EKSEMPLER PÅ FYSISK TRÆNING: 
DEN KOMPETENTE 

Bevægelighed:
Dynamiske øvelser.
Opvarmning: ca. 10 min. med fokus på helkropsvarme.

Programmet:
Nakke (stående)
-  Nakken føres blidt fra side til side i halve rotationer både for 

og bag.
-  Kig skiftevis mod loft og bryst.

Skuldre
-  Vindmølle. Armene svinges hele vejen rundt i store cirkler. 

Enkeltvis eller begge arme – forlæns eller baglæns.
-  Krydsgreb på ryggen. Venstre og højre greb (kan udføres med 

en elastik eller lignende)

Ryg
-  Krumme til svaj 10 x 1 (starter med krummet ryg og hænderne 

nede ved jorden og kører op til svajet ryg og strakte hænder)

Ben
-  Forlæns udfald 5 x 2
-  Baglæns udfald 5 x 2
-  Sidevejs udfald 5 x 2

Kan køres som cirkelprogram, der gennemføres 3 til 4 gange.

Styrke: 
Cirkeltræning med kropsvægt, elastik og  
medicinbolde.
Opvarmning: ca. 10 min. med fokus på helkropsvarme.

Programmet:
-  Armbøjninger 1 x 10
-  Bryststød med medicinbold mod væg 1 x 10
-  Armhævninger i ribbe eller bom 1 x 10
-  Overhead squat med medicinbold 1 x 10
-  Sideværtsgang med elastik om anklerne 1 x 10
-  Overhead kast med medicinbold 1 x 10
-  Drejekast med medicinbold mod væg 1 x 10
-  Brystløft 1 x 10
-  Mavekast med medicinbold mod væg 1 x 10
-  Stammen 1 min.

Programmet køres igennem 2 gange – alternativt kun en gang, 
hvor den sidste tur så erstattes af et selvvalgt program med TRX 
og RIP Trainer á ca. 30 min varighed.

Afslutning med udstrækning af hele kroppen ca. 10 min. 

Hurtighed: 
Down hill-spurter på MTB-cykel.
Opvarmning: ca. 10 min. med fokus på puls.

Programmet:
- 2 x 6 stk. spurter på 100m med flyvende start.

3-4 min. pause mellem hver.
(det kan anbefales at holde 6-8 min. pause mellem nr. 6 og 7)

Afslutning med udstrækning af hele kroppen ca. 10 min.

Udholdenhed:
Ca. 1 time og 15 min.
Opvarmning: ca. 15 min. med fokus på puls.

Programmet:
-  45 min. MTB tur i kuperet terræn, hvor der op ad bakke køres 

hurtigt og ned ad bakke slappes af. (Man kan med fordel lave 
en rundstrækning på 500m. Så vil det være nemmere at styre 
øvelsen).

Afslutning med ca. 15 min. i afslappende tempo.

TRÆNINGSPLAN FYSISK TRÆNING: DEN 
KOMPETENTE
Den fysiske træning på dette niveau handler om at lære at træne. Herun-
der er eksempler på, hvad der bør være fokus på:
Konkurrenceorienteret træning, fx:
a. Hurtighed (1-5 sekunders sprint og lignende)
b. Styrke
c. Bevægelighed
d. Udholdenhed

Idrætsrelaterede færdigheder, fx:
a. Sprintløb over 5 til 20 m.
b. Længdespring.
c. Vejrmøller.
d. Drible med arme og fødder.
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Agilityøvelser: 30 min.
Opvarmning: Ca. 10 min.

-  Øvelser med sjippetov: Alene eller i små grupper, med fokus 
på forskellige varianter som et ben, to ben, dobbelt sving osv.

-  Agilitystige: Forskellige varianter, som zig zag, en fod i hvert 
felt, to fødder i hvert felt osv.

-  Spring over 30 cm hække med samlede ben.
-  Hop over 60 cm hække med samlede ben.
-  Et-bens afsæt fra 25 cm høj boks.

Afslutning med udstrækning af hele kroppen ca. 10 min.

Agilitybaner: 40 min.
Opvarmning: Ca. 10 min.
-  Bygge 3 forskellige agilitybaner op.

Bane nr. 1
Bygges op af en blanding af kasser og hække, som der kun må 
hoppes igennem.

Bane nr. 2
Bygges op af tove, måtter og bomme. Denne bane må kun gen-
nemføres ved brug af armene.

Bane nr. 3
Bygges op som en blanding af de to første, så der stilles krav til 
brug af hele kroppen.

Alle baner kan gennemføres på tid, som mindre konkurrence-
momenter.

Afslutning med udstrækning af hele kroppen ca. 10 min.

Balanceøvelser med fitnessbold: 30 min.
Opvarmning: Ca. 10 min.
-  Balancere liggende på knæene på fitnessbold.
-  Komme op og stå med strakte ben på fitnessbold.
-  Hoppe op og lande på knæene på fitnessbold.
-  Hoppe op og lande på strakt ben på fitnessbold.
-  Alle stiller sig på linje, med hver sin fitnessbold, balancerende 

på knæ eller strakte ben alt efter niveau. Derefter prøver man 
at lade en medicinbold vandre ned gennem rækken ved hjælp 
af sidevers afleveringer.

Kaste- og gribeøvelser med medicinbold, to 
og to:
10 min.
-  Overhead kast.
-  Stødafleveringer.
-  Rotationskast med to arme.
-  En-arms kast.

(Øvelsen kan gøres sværere ved at øge afstanden)

Afslutning med udstrækning af hele kroppen ca. 10 min.

Springøvelser: 30 min.
Opvarmning: Ca. 10 min.
-  Længdespring ud i tyk madras, med 10 meters tilløb.
-  Højdespring op i tyk madras, over pind eller snor. Med tilløb.
-  Tre spring på rullemåtte, med 10 meters tilløb.

Kasteøvelser: 10 min.
-  Kuglestød med medicinbold.
-  Præcisionskast efter opmærkninger, med håndbold.
-  Længdekast med håndbold.

Afslutning med udstrækning af hele kroppen ca. 10 min.

BEMÆRK
Ikke alle indholdspinde er medtaget i træningsplanen. Det er trænerens 
ansvar, at alle indholdspinde bliver behandlet over en tidsperiode. De 
forskellige forslag til træning er eksempler. Træningen bør naturligvis 
organiseres, så den matcher det niveau, kørerne er på, og de behov, som 
kørerne måtte have.

500 CC SPEEDWAY - TRIN 4
BEVÆGELSEN FRA TRIN 3 TIL TRIN 4
Som 15-årig er det muligt at indløse licens til 500 cc. Den eneste forskel 
mellem 250 cc og 500 cc er motorstørrelsen. Det er altså det samme 
stel, som anvendes – kun motorstørrelse ændres. Det betyder, at antallet 
af hestekræfter omtrent fordobles. Det er vanskeligt at bestemme det 
nøjagtige antal hestekræfter, da det hænger sammen med, om motoren 
er tunet eller ej. De flere hestekræfter betyder højere hastighed samtidig 
med, at vægten øges i forhold til en 250 cc.

I forbindelse med skiftet til 500 cc bør man være særligt opmærksom 
på, hvordan man vedligeholder, rengør og justerer henholdsvis motor, 
karburator og kobling. Se kapitel 12, Speedwaycykler og udstyr.

TRÆNE MOD AT KONKURRERE
Træningen begynder nu at ligne træningen for voksne. Konkurrence 
fylder mere, men vi anbefaler stadig, at man har fokus på det langsigtede 
udviklingsperspektiv – det vil sige, at der bør være plads til at prøve ting 
af, til at fejle og til at udvikle sig, selvom køreren konkurrerer. Kørerens 
fysiologiske modenhed på dette trin gør, at han/hun er parat til en højere 
grad af specialisering og konkurrencespecifik træning.
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OP TIL 14 ÅRS ERFARING (ALDERSKLASSE 15 – 17 ÅR) 

Opbygningsfase 1 Opbygningsfase 2 Konkurrenceperiode

November - december Fra januar til marts Fra marts til oktober

Starter ud med to ugers aktiv pause.

Aerobe:
VO2-max. forbedring.

Styrketræning:
Tilvænning, indlæring af teknik, fornemmel-
se af belastning og intensitet.

Speedwaytræning:
Starttræning, arbejde med nye teknikker 
ved hjælp af fx klip på You Tube.

Anaerob:
Kapacitet og produktion.

Aerob:
VO2-max. forbedring.

Styrketræning:
Opbygning af hel kropsstyrke og core 
stabilitet.

Speedwaytræning:
Starttræning, arbejde med nye teknikker 
ved hjælp af fx klip på You Tube.

Reaktionstræning og mental tekniktræning.

Anaerob:
Hurtighed og produktion.

Aerob:
VO2-max. vedligeholdelse.

Styrketræning:
Opbygning af hel kropsstyrke, core-stabili-
tet og plyometri.

Speedwaytræning:
Starttræning,
Hurtighedstræning (opbygning af fart) og 
konkurrencetræning.

EKSEMPLER PÅ FYSISK TRÆNING: DEN KYNDIGE 

Styrkeprogram:
Opvarmning:
1. Mave x 2
-  Rulle ud på stang 10 stk.
-  Svinge vægtskive i strakt arm 20 stk.

Siddende på fitnessbold.
-  Stammen på siden med træk fra træktårn. 20 stk.

Hovedprogram:
1.  Biceps. 4 x 8
2.  Triceps. 4 x 8
3.  En arms-dumbbell rows 4 x 8
4.  Military press 4 x 8

TRÆNINGSFOKUS FOR TRIN 4: DEN KYNDIGE
OP TIL 14 ÅRS ERFARING (ALDERSKLASSE 15-17 ÅR)

Træningsfokus almen træning:
• Efterlevelse af regler for sporten, god sportslig adfærd og fairplay
• Efterlevelse af indholdet i kapitel 11, Kost. 

Træningsfokus køretræning:
• Holde balancen på speedwaycyklen (500 cc) – både ved start, lav og 

høj fart
• Gennemføre starter og over tid lære at anvende startsteder med 

og uden spor, herunder udføre start med jump, hvor man holder på 
bagkanten af et eksisterende spor.

• Lære forskellige linjer ind i sving 1 umiddelbart efter start.
• Køre gennem sving og anvende forskellige linjer (dybt og spidst ind og 

ud af sving, samt kombination af disse)
• Kunne justere kobling og karburator og skifte tandhjul, så det passer 

til den aktuelle bane
• Opbygning af fart omgang for omgang
• Bør mestre et højt teknisk niveau

Træningsfokus taktisk træning:
• Kunne anvende forskellige linjer ind i sving 1 umiddelbart efter start i 

taktisk sammenhæng
• Kunne anvende forskellige linjer i sving generelt i en taktisk sammen-

hæng
• Kunne vurdere banens og startstedets beskaffenhed før og under 

træning og løb

Træningsfokus fysisk træning:
• Bør gennemføre struktureret fysisk træning på ca. 15 timer ugentligt. 

Vær opmærksom på, at al fysisk træning tæller med – også det, som 
finder sted i skole og fritid

Træningsfokus psyke:
• Anvendelse af mentaltræning og det mentale hjul – se kapitel 10, 

Mentaltræning.

ÅRSPLAN FOR TRIN 4: DEN KYNDIGE
TRÆNINGSPLAN FYSISK TRÆNING: DEN KYNDIGE
Den fysiske træning på dette niveau handler om at træne mod konkurren-
cer. Herunder er eksempler på, hvad der bør fokuseres på:
Konkurrenceorienteret træning, fx:
a. Konditionstræning
b. Styrke
c. Bevægelighed
Idrætsrelaterede færdigheder, fx:
a. Længdespring
b. Vejrmøller
c. Drible med arme og fødder
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Konditionstræning: 
Opvarmning: 2 km let løb
Herefter 12 x 45 sekunders sprint (90 % af max puls). 1 min gang 
eller jogging mellem hvert sprint. Afslut med 2 km let løb

For at gøre det hårdere, kan det gøres på trapper eller op ad 
bakke.

Bemærk:
Variér sprinttræningen mellem løb, cykling, MTB, roning, rulle-
skøjteløb osv.

Sprinttræning må ikke ligge samme dage som styrketræning.

TRX-øvelser:
Opvarmning: ca. 10 minutter med fokus på helkrops-
varme.
-  1-bens-squat, hvor du træner lårets for- og bagside, balle-

musklerne, lænd og mave.
-  Atomic push-up (se TRX afsnit under kapitlet Fysisk træning), 

hvor du træner bryst, arme og mave.
-  Hasecykling (se TRX afsnit under kapitlet Fysisk træning), hvor 

du træner knæhaser, baller og lænd.
-  Roning, hvor du træner de brede rygmuskler, skuldre og over-

arme.

Udholdenhed: 
Opvarmning: ca. 15 min. med fokus på puls.

-  45 min. MTB tur i kuperet terræn, hvor der op ad bakke køres 
hurtigt og ned ad bakke slappes af. (Man kan med fordel lave 
en rundstrækning på 500m. Så vil det være nemmere at styre 
øvelsen).

Afslutning med ca. 15 min. i afslappende tempo.

ANAEROB TRÆNING: DEN KYNDIGE 

Anaerob hurtighed:
Downhill-spurter på stejl bakke, med flyvende start.
-  Længde 100m = en arbejdstid på ca. 8 sekunder.
-  Antal: 6 stk.
-  Pauser: 30 x 8 sek. = 4 min
-  Intensitet 100 %

Anaerob hurtighed:
Spurter på flad vej, med stående start.
-  Længde 60 m = en arbejdstid på 5 til 8 sekunder.
-  Antal: 6 stk.
-  Pauser: 30 x 8 sek. = 4 min
-  Intensitet 100 %

Anaerob kapacitet:
Downhill-spurter på flad bakke, med flyvende start.
-  Længde 300m = en arbejdstid på ca. 35 sekunder.
-  Antal: 6 stk.
-  Pauser: 5 x 35 sek. = 3 min
-  Intensitet 70 %

Anaerob produktion:
Flade spurter på flad vej, med stående start fra boks.
-  Længde 120m = en arbejdstid på ca.10 sekunder.
-  Antal: 6 stk.
-  Pauser: 15 x 10 sek. = 2½ min
-  Intensitet 80 %

AEROB TRÆNING: DEN KYNDIGE 

Restitutionstræning:
Roadbike-tur i fladt terræn efter endt konkurrence eller træ-
ningsuge.
-  Arbejdstid: 1 time
-  Intensitet: 20 til 40 % AT (styres med pulsur)
-  Udstyr: MTB, hjelm og pulsur

Udholdenhed:
Roadbike-tur i fladt terræn.
-  Arbejdstid: 1½ time
-  Intensitet: 40 til 50 % af AT. (Styres med pulsur)
-  Udstyr: MTB, hjelm og pulsur

Arbejdstærskel:
Lange intervaller på MTB i skov.
-  Arbejdstid: 6 x 3min. + 20 min. opvarmning og 10 min. nedkø-

ling.
-  Intensitet: 80 -90 % af AT. 

(kan styres med pulsur)
-  Pauser: 2 min. aktiv pause mellem hvert interval.
-  Udstyr: MTB og hjelm
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EKSEMPLER PÅ KØRETRÆNING: DEN KYNDIGE 

Træning 1:
Opvarmning: Ca. 10 min.
-  Fx to omgange let løb rundt på banen, herunder gadedrenge-

løb, kast med frisbee, englehop
-  Let udstrækning af forside og bagside af benene. Nogle lette 

bevægelighedsøvelser for ryggen. Smidighedsøvelser for core.

Køretræning: Ca. 2 timer.
-  Træning i at få cyklen i broadside.
-  Træning i gearskift på langside, som afslutningsvis kombine-

res med starter
-  Bevægelse på cyklen i sving og på langside.

Fri træning de sidste 30 min.

Træning 2:
Opvarmning: Ca. 10 min.
-  Fx 10 min let løb rundt på baneanlæg, hvor man anvender det, 

der nu engang er, som forhindringer, der skal passeres. Evt. 
afslut med stikbold.

-  Let udstrækning af forside og bagside af benene. Nogle lette 
bevægelighedsøvelser for ryggen. Smidighedsøvelser for core.

Køretræning: Ca. 2 timer.
-  Starttræning, hvor man arbejder med at holde koncentratio-

nen.
-  Starttræning: 3 starter, hvor der køres ¾ omgang og én start, 

hvor der køres to omgange. 
(gennemføres indledningsvis med én kører, herefter to og to, 
afslutningsvis fire kørere ad gangen)

-  Køre forskellige linjer ind i sving (dybt og spidst gerne med 
markeringskegler)

Fri legetræning de sidste 30 min.

Træning 3:
Opvarmning: Ca. 10 min.
-  Let løbetur rundt på græsset efterfulgt af nogle tagfat-lege, 

som får pulsen op.
-  Let udstrækning af forside og bagside af benene. Nogle lette 

bevægelighedsøvelser for ryggen. Smidighedsøvelser for core.

Køretræning: Ca. 2 timer.
-  Starttræning: Træning af bevægelse på cyklen fra start til 1. 

sving.
-  Teknik: Træning i parspeedway, hvor den forreste kører skal 

tage yderbanen ind i hhv. sving 1 og 3. Kørerne skiftes til at 
køre hhv. yder og inderbane.

-  Teknik: Træning i at køre i raceline. Der hvor belægningen 
ligger efter, at der er kørt 3-4 heat.

-  Teknik: Balancetræning. Banen vandes, så den blive lidt fed-
tet. Herefter to kørere ad gangen – kørerne skal køre forskudt 
på banen med ½ omgang imellem dem. 4 omgange, hvor 
balanceevne trænes.

Fri legetræning de sidste 30 min.

Træning 4:
Opvarmning: Ca. 10 min.
-  Let løbetur rundt på græsset med forskellige løbearter, efter-

fulgt af nogle agilityøvelser.
-  Let udstrækning af forside og bagside af benene. Nogle lette 

bevægelighedsøvelser for ryggen. Smidighedsøvelser for core.

Køretræning: Ca. 2 timer.
-  Starttræning.
-  Teknik: Træning i at køre ideallinje rundt på banen.
-  Teknik: Reaktion i forhold til en forankørende: Træner står på 

inderbanen enten ved sving 2 eller 4. Umiddelbart før køreren 
passerer, peger træner enten ud eller ind. Peges der ud, skal 
køreren køre dybt ind i næste sving og lave lang langside – 
peges der ind, skal køreren køre spidst ind og holde inderba-
nen (de ønskede sving, der skal køres, kan ændres fx i forhold 
til banens beskaffenhed).

-  Teknik: To harer og én ræv: To kørere (harerne) starter ved 
startsnoren og en kører (ræven) starter ca. 10 m bagved. De 
to harer kører parkørsel og holder ræven bagved. Ræven skal 
forsøge at komme forbi enten den ene eller begge harer. Der 
køres 4-6 omgange.

Fri legetræning de sidste 30 min.

TRÆNINGSPLAN KØRETRÆNING: DEN KYNDIGE
EKSEMPLER PÅ INDHOLD:
God sportslig adfærd på og uden for banen.
a. Introduktion til og teknik i forbindelse med broadside på 500 cc
b. Acceleration, fart og balance på 500 cc
c. Bevægelse på speedwaycyklen gennem sving og på langside
d. Opbygning af rutine og sikkerhed, når man kører omgange på en 

speedwaybane (indledningsvist alene og sidenhen sammen med 
andre)

e. Teknik og linjer i og gennem sving
f. Teknik i forbindelse med starten
g. Konkurrencedel integreres i træningen
h. Vedligeholdelse, samt rengøring og service af 500 cc

Bemærkning: Vær opmærksom på, at langt størstedelen af køretrænin-
gen på dette niveau bør tilrettelægges og gennemføres med elementer 
af konkurrence.

BEMÆRK
Ikke alle indholdspinde er medtaget i træningsplanen. Det er trænerens 
ansvar, at alle indholdspinde bliver behandlet over en tidsperiode. De 
forskellige forslag til træning er eksempler. Træningen bør naturligvis 
organiseres, så den matcher det niveau, kørerne er på, og de behov, som 
kørerne måtte have.
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KAPITEL 6: TRÆNINGS
FOKUS/TRÆNINGSPLANER 
FOR VOKSNE

Formålet med dette kapitel er at beskrive, hvilket træningsfokus med 
tilhørende træningsplaner, der ligger på trin 5. Beskrivelserne tager 
afsæt i nogle eksempelvise fokuspunkter og træningsplaner inden for det 
almene, fysiske, tekniske, taktiske og psykiske område. 

ADVARSEL!
Bemærkning til træneren: Det er dit ansvar, at træningen 
gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Bed derfor 
ikke kørere om at udføre en handling på eller uden for ba-
nen, som du vurderer, at køreren endnu ikke er klar til!

500 CC SPEEDWAY - TRIN 5

BEVÆGELSEN FRA TRIN 4 TIL TRIN 5
Specialiseringen tager til på dette niveau. Hvor fokus på trin 4 var på 
konkurrencesituationen, handler trin 5 om at tilpasse træningen til den 
enkelte kører. De mentale færdigheder fylder meget på dette niveau 
i forhold til tidligere trin. På dette trin handler det om at deltage på et 
internationalt niveau, fx testlandskampe, U21 EM og U21 VM.

TRÆNE FOR AT VINDE
På dette udviklingsniveau optimeres de mentale færdigheder i forhold 
til at vinde konkurrencer. Fokus flyttes fra udvikling og over mod dét at 
vinde og dét, der skal til for at vinde. Træningsmængden er igen øget, og 
træningen specialiseres og individualiseres i forhold til kørerens niveau 
og behov.
 

TRÆNINGSFOKUS FOR TRIN 5: EKSPERTEN
OP TIL 18 ÅRS ERFARING (ALDERSKLASSE 18-21 ÅR)

Træningsfokus almen træning:
• Efterlevelse af regler for sporten, god sportslig adfærd og fairplay
• Anvendelse af indholdet i kapitel 11, Kost.

Træningsfokus køretræning:
• Kunne identificere egne udviklingsområder på baggrund af feedback 

fra træneren
• Kunne køre på et niveau, hvor teknik, taktik og fart foregår rent intui-

tivt
• Kunne udføre specifikke tekniske detaljer på banen i forbindelse med 

starter, sving og forskellige linjer på banen
• Bør mestre et særdeles højt teknisk niveau.

Træningsfokus taktisk træning:
• Bør af egen drift kunne argumentere for taktiske manøvrer og anven-

de disse i praksis

Træningsfokus fysisk træning:
• Bør gennemføre struktureret fysisk træning på ca. 18 timer ugentligt. 

Vær opmærksom på, at al fysisk træning tæller med – også det, som 
finder sted i skole og fritid

Træningsfokus psyke:
• Anvendelse af mentaltræning og det mentale hjul – se kapitel 10, 

Mentaltræning.

Trin 5: 
Ekspert
Op til 18 års erfa-
ring:
(aldersklasse  
18-21 år)
(250 cc og 500 cc)

Trin 6: 
Elite
Mindst 18 års 
erfaring:
(aldersklasse over 
21 år)
(250 cc og 500 cc)

Figur 6: Udviklingstrappen trin 5-6
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ÅRSPLAN FOR TRIN 5: EKSPERT
OP TIL 18 ÅRS ERFARING (ALDERSKLASSE 18–21 ÅR) 

Opbygningsfase 1 Opbygningsfase 2 Konkurrenceperiode

November - december Fra januar til marts Fra marts til oktober

Starter ud med to ugers aktiv pause.

Aerob:
VO2-max. forbedring.

Styrketræning:
Tilvænning, indlæring af teknik, fornemmel-
se af belastning og intensitet.

Speedwaytræning:
Starttræning, arbejde med nye teknikker 
ved hjælp af fx klip på You Tube.

Anaerob:
Kapacitet og produktion.

Aerob:
VO2-max. forbedring.

Styrketræning:
Opbygning af hel kropsstyrke og core 
stabilitet.

Speedwaytræning:
Starttræning, arbejde med nye teknikker 
ved hjælp af fx klip på You Tube.

Reaktionstræning og mental teknik træning.

Anaerob:
Hurtighed og produktion.

Aerob:
VO2-max. vedligeholdelse.

Styrketræning:
Opbygning af hel kropsstyrke, core-stabili-
tet og plyometri.

Speedwaytræning:
Starttræning,
Hurtighedstræning (opbygning af fart) og 
konkurrencetræning.

EKSEMPLER PÅ KØRETRÆNING: EKSPERT 

Starttræning:
Opvarmning: Ca. 15 min. 
Tre omgange let løb på banen efterfulgt af let udstrækning af 
forside og bagside af benene. Nogle lette bevægelighedsøvelser 
for ryggen.

Køretræning: Ca. 1½ time
Bane 1 og 2 er vandet godt ned og harvet op, bane 3 og 4 er 
glatte.

Køretræning: Ca. 1½ times starttræning, hvor man arbejder med 
position og bevægelse. 

Der gennemføres to starter, hvorefter der køres ¾ omgang. Ved 
sidste start køres der to omgange. 

Der gives feedback bl.a. vha. Coach’s Eye og tider på starter.

Husk at skifte koblingsplader undervejs – efter ca. 12 starter.

Afslutning: ½ times træning, hvor der konkurreres mod en kører 
på samme niveau. Der skiftes til at holde på hhv. træk og glat 
bane.

Træning i indgang af sving:
Opvarmning: Ca. 15 min.
Forhindringsbaneløb med anvendelse af tribune, bane og andet 
relevant indhold.

Sving 1 er vandet godt ned og sving 3 er glat.

Køretræning: Ca. 1½ time.
Træning i indgang af sving 1 og 3, hvor der arbejdes med fysisk 
placering på cyklen kombineret med forskellige linjer ind. 

Der køres 4-6 omgange. 

Der gives feedback bl.a. vha. Coach’s Eye.

Afslutning: ½ times træning, hvor der konkurreres mod en kører 
på samme niveau.

Træning i at vende cyklen i svinget:
Opvarmning: Ca. 15 min.
Boldspil efterfulgt af reaktionsøvelser. Herefter udstrækning.

Sving 1-2 er vandet godt ned og sving 3-4 er glat.

Køretræning: Ca. 1½ time.
Træning i at få rejst cyklen op og få vendt cyklen omkring midten 
af svinget. Der arbejdes med bevægelse og fysisk placering på 
cyklen.

Der køres 4-6 omgange. 

Der gives feedback bl.a. vha. Coach’s Eye.

Afslutning: ½ times træning, hvor der konkurreres mod en kører 
på samme niveau.

TRÆNINGSPLAN KØRETRÆNING: EKSPERT

EKSEMPLER PÅ INDHOLD:
• Opvarmning
• Feedback fra træner
• Teknik, taktik og fart som noget intuitivt
• Høj detaljeringsgrad i det tekniske og det taktiske
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AEROB TRÆNING: EKSPERT 

Restitutionstræning:
Roadbike-tur i fladt terræn efter endt konkurrence eller træ-
ningsuge.
-  Arbejdstid: 1 time
-  Intensitet: 20 til 40 % af AT (styres med pulsur).
-  Udstyr: Roadbike og pulsur.

Udholdenhed:
Roadbike-tur i fladt terræn eller på hometrainer.
-  Arbejdstid: 2 timer.
-  Intensitet: 40 til 50 % af AT. (styres med pulsur).
-  Udstyr: Roadbike og pulsur.

Arbejdstærskel:
Lange intervaller på mountainbike i skov.

Arbejdstid: 8 x 3min. + 20 min. opvarmning og 10 min. nedkøling.

Intensitet: 80 -90 % af AT (kan styres med pulsur).

Pauser: 2 min. aktiv pause mellem hvert interval.

Udstyr: MTB

ANAEROB TRÆNING: EKSPERT 

Anaerob hurtighed:
Downhill-spurter på stejl bakke, med flyvende start.
-  Længde 120 m = en arbejdstid på ca. 10 sekunder.
-  Antal: 8 stk.
-  Pauser: 30 x 8 sek. = 5 min.
-  Intensitet 100 %
-  Udførsel. Sprint 30m – rul 10m – sprint 30m – rul 10m – sprint 

40m

Udstyr: MTB/roadbike, pulsur, stopur

Anaerob kapacitet:
Omgang på bane.
-  Længde 350 m = en arbejdstid på ca. 35 sekunder.
-  Antal: 6 stk.
-  Pauser: 5 x 35 sek. = 3 min.
-  Intensitet 70 %

Udstyr: MTB/roadbike, pulsur, stopur

Anaerob hurtighed:
Stop-spurter på flad vej, med stående start
-  Længde 115 m = en arbejdstid på ca.10 sekunder.
-  Antal: 8 stk.
-  Pauser: 30 x 10 sek. = 5 min.
-  Intensitet 100 %
-  Udførsel. Accelerér 40m – rul 25m - sprint 50m.

Udstyr: MTB/roadbike, pulsur, stopur

Anaerob produktion:
Flade spurter på flad vej, med stående start 
-  Længde 120 m = en arbejdstid på ca. 10 sekunder.
-  Antal: 8 stk.
-  Pauser: 15 x 10 sek. = 2½ min.
-  Intensitet 90 %

Udstyr: MTB/roadbike, pulsur, stopur

TRÆNINGSPLAN FYSISK TRÆNING: EKSPERT
Restitutionstræning
Udholdenhedstræning
Arbejdstærskel
VO2-max

Træning i at køre store sving (raceline):
Opvarmning: Ca. 15 min.
Indledningsvis let opvarmning af hovedmuskelgrupper. Herefter 
konkurrence i fx sækkevæddeløb eller lign.

Sving 1-2 er glat og sving 3-4 er vandet godt ned.

Køretræning: Ca. 1½ time.
Træning i at opbygge fart og undgå at bremse, når man er i 
broadside. 

Der køres 6 omgange.

Der gives feedback bl.a. vha. Coach’s Eye.

Afslutning: ½ times træning, hvor der konkurreres mod en kører 
på samme niveau.

VO2-max:
Mellemlange intervaller på spinningcykel eller hometrainer.

Arbejdstid: 60 sek. arbejde - 30 sek. pause x 10 + 20 min. opvarm-
ning og 10 min. nedkøling.

Intensitet: 100 % af AT.

Udstyr: Kan ikke styres med pulsur, da intervallerne er for korte til 
at pulsuret kan følge med.
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BEMÆRK
Ikke alle indholdspinde er medtaget i træningsplanen. Det er trænerens 
ansvar, at alle indholdspinde bliver behandlet over en tidsperiode. De 
forskellige forslag til træning er eksempler. Træningen bør naturligvis 
organiseres, så den matcher det niveau, kørerne er på, og de behov, som 
kørerne måtte have.

Det sidste niveau, trin 6 Elite, behandles ikke i Trænerhåndbogen. I prak-
sis vil det kun være talent- og landstræneren, som arbejder med denne 
gruppe kørere.
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KAPITEL 7: GRUNDTEKNIK 
OG KØRETRÆNING
Formålet med dette kapitel er at beskrive nogle af de særlige forhold, der 
kendetegner speedwaysporten, samt gennemgå de mest grundlæggende 
teknikker i sporten. På udviklingstrappen herunder finder du et estimat 
for, hvornår de enkelte teknikker kan læres.

Inden for grundteknik og køretræning er det de samme principper, der 
anvendes på 85 cc, 250 cc og 500 cc. Dette kapitel er derfor ikke opdelt 
på maskinklasser, men gælder for træningen af såvel 85 cc-, 250 cc- som 
500 cc-kørere.

Hvor der gælder særlige forhold for microspeedway, er disse tydeliggjort 
med en rød boks. 

OPVARMNING
Det er altid vigtigt at varme kroppen op forud for træning og konkurrence. 
Da begge dele foregår med udstyr (fx dragt og støvler), er det en god idé 
at have dette på, når der varmes op. På den måde bliver dragten ”strakt 
ud”, og så sidder den ikke stramt på kroppen bagefter, hvilket er en 
fordel, når køreren skal bevæge sig på cyklen. Husk variation i opvarm-
ningen, så det ikke altid er det samme, der foregår. Det er altid en god idé 
at varme op sammen med kørerne. 

Figur 3: Udviklingstrappen i speedway

Trin 0: 
Førbegynder
(aldersklasse  
2-4 år)
Løbecykel

Trin 1: 
Nybegynder
Op til 4 års 
erfaring:
(aldersklasse 4-7 
år) 
(Microspeedway)

Trin 2: 
Avanceret be-
gynder
Op til 9 års 
erfaring:
(aldersklasse 8-12 
år)
(85 cc speedway)

Trin 3: 
Den kompetente
Op til 11 års 
erfaring:
(aldersklasse 13-
14 år)
(85 cc og 250 cc)

Trin 4: 
Den kyndige
Op til 14 års 
erfaring:
(aldersklasse 15-
17 år)
(85 cc, 250 cc  
og 500 cc)

Trin 5: 
Ekspert
Op til 18 års erfa-
ring:
(aldersklasse 18-21 
år)
(250 cc og 500 cc)

Trin 6: 
Elite
Mindst 18 års 
erfaring:
(aldersklasse over 
21 år)
(250 cc og 500 cc)

Før pubertet I pubertet Efter pubertet
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ACCELERATION, FART, BALANCE OG PLACERING
Ved skift til en større maskinklasse vil køreren erfare, at den nye maskine 
har flere kræfter, og at fart og acceleration dermed øges markant. Ved 
skiftet fra microspeedway til 85 cc vil køreren desuden opleve en cykel, 
der er så stærk, at den kan stejle og broadside, dvs. få baghjulet til at 
skride ud. 

At skifte til en større maskinklasse kræver noget tilvænning, og det 
gælder uanset, om køreren skifter til 85 cc, 250 cc eller 500 cc.

For at træne i tilvænning til fart, kan du bede køreren om at give gas fra 
udgangen af sving 2 og 4. Det er mange kræfter, som slippes løs på én 
gang, så derfor skal køreren være påpasselig med, hvor meget gashånd-
taget drejes. Når køreren er blevet dus med gassen ud af sving 2 og 4, 
kan der sættes en kegle op midt på langsiden. Køreren skal så holde 
gassen på, indtil denne kegle er passeret. Keglen placeres indledningsvis 
midt på langsiden og kan, når køreren er klar til det, flyttes længere hen 
mod sving 1 og 3. Markeringskeglerne bør placeres ved inderbanemarke-
ringen.

STARTTRÆNING
Når træneren mener, at køreren 
har fået erfaring med accelerati-
on, fart og balance, er det tid til 
starttræning. Det kan være en god 
idé at træne starter med en enkelt 
kører ad gangen, indtil det grund-
liggende er nogenlunde på plads. 
Sørg for, at alle kørere prøver at 
starte fra alle positioner (rød, blå, 
hvid og gul).

Når du som træner vurderer, at det 
vil være sikkert, kan flere kørere 
komme på banen samtidig. Vær opmærksom på, at når flere kørere 
deltager i starttræning, så lægger det op til konkurrence. Når konkurren-
ce ”mode” bliver slået til, kan en kører godt satse lidt og måske glemme 
noget af det, der tidligere er gennemgået. Det kræver lidt tålmodighed og 
som regel også et par gentagelser fra træneren.

Ved starttræning handler det om hurtighed, placering og bevægelse på 
speedwaycyklen fra starten og ned mod første sving. På vejen dertil skal 
placeringen og afstand koordineres i forhold til andre kørere så man ikke 
kører sammen. Hvis konkurrence skal være en del af træningen, kan det 
være en god idé at sætte jævnbyrdige kørere sammen. 

ACCELERATION, FART, BALANCE OG 
PLACERING I MICROSPEEDWAY

Der kan trænes balance med microkørere ved at sætte marke-
ringskegler op med ca. 10 meters afstand. Kørerne skal så køre 
imellem keglerne stille og roligt. Når denne øvelse mestres, kan 
hastigheden sættes op og afstanden mellem keglerne reduceres 
til ca. 5 meter. 

For at øve fart kan du bede køreren om at give fuld gas fra én 
markeringskegle og hen til en anden. Afstanden mellem keglerne 
kan herefter øges, så køreren vænner sig til den højere hastighed. 

FORBEREDELSE AF STARTEN
Starten er vigtig i speedway. Grundig forberedelse inden starten er der-
for et ”must”. Inden køreren kører op til startsnoren, er det en god ide at 
tage en prøvestart. På den måde kan køreren undersøge, hvor meget bid, 
der er i banen og finde ud af, hvor han/hun skal sidde på cyklen. En god 
prøvestart giver desuden selvtillid i startøjeblikket. Ideelt set bør køreren 
ikke køre op til snoren, før han eller hun har haft en god prøvestart, men 
på den anden side er det også vigtigt at fortælle kørerne, at de skal kom-
me hurtigt frem til start. Væn derfor kørerne til at køre ind på banen, så 
snart lågen åbnes. Kørere med erfaring vil være bedre til at læse banen, 
og her vil en enkelt prøvestart som regel være nok.

Det er vigtigt, at kørerne danner sig et overblik. Hvordan er underlaget? 
Hvilket sted vil være bedst at starte – i et spor eller et frisk sted, hvor 
ingen tidligere har startet? På et tidspunkt vil der ikke være flere friske 
steder, og kørerne bør derfor lære at starte begge steder. Hvad der 
giver den bedste start afhænger af flere faktorer, som fx hvor meget gas 
køreren har på, hvordan køreren sidder på cyklen, hvor meget bid der er i 
banen, hvor dybt hullet er osv.

Når der er startet mange gange det samme sted ser man ofte, at hullet 
bliver meget dybt. Hullet kan blive så dybt, at lydpotten (500 cc) kommer 
til at røre ved banen, og det er uhensigtsmæssigt, for bedst som køreren 
tror, at han skal af sted, så hænger han bare på lydpotten. Derfor skal 
køreren holde øje med, om lydpotten går på, når dækket er nede i sporet.

Motoren belastes en del i startøjeblikket. For at hjælpe motoren kan det 
være en fordel at ”brænde motoren ren”, inden køreren kører helt frem 
til starten. Det gøres ved, at køreren vipper speedwaycyklen over på 
broadsidebøjlen, slipper koblingen og giver ca. ½ - ¾ gas. Herefter tages 
koblingen, og der køres frem mod tapen.

SPOR I OG EFTER STARTOMRÅDET
Hvis køreren starter i forbindelse med et spor, så holder køreren ofte 
sådan, at bagdækket er skubbet op på kanten af det tidligere spor. Det 
betyder, at køreren får et ”jump”, når koblingen slippes. Køreren får godt 
fat i banen og skal passe på, at cyklen ikke stejler for meget. Hvis sporet 
er for dybt, kan køreren skrabe belægning i hele eller dele af sporet. Det 
kræver dog at belægningen ikke er helt tør. Hvis belægningen er tør, kan 
det være en god ide at fjerne den. Så kommer køreren ikke kommer til at 
”rulle” på det, når han skal ud af starten. Nogle gange er banen våd efter 
fx baneservice eller regn. I det tilfælde, at køreren kan vælge mellem 
vådt og mindre vådt, er mindre vådt klart at foretrække. Det våde gør 
nemlig, at køreren let laver hjulspin. I det tilfælde kan det være en god 
idé at have lidt mindre gas på, når koblingen slippes.

Hvis køreren vælger at starte i et spor, er det vigtigt at undersøge om 
sporet fx går i en lige linje fra starten ned mod første sving, eller om det 
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krydser mange andre spor. Hvis det krydser mange andre spor, er der risi-
ko for, at cyklen kommer til at ”slingre” ned mod første sving. Køreren bør 
også være opmærksom på, om der er steder på banen, hvor belægningen 
er mørkere end andre steder. Her kunne der godt være mere bid, end hvor 
det er lysere i farven. Nogle gange er det mørkere op ad sikkerhedsheg-
net, fordi der har været eller er skygge.

Ligegyldigt hvor køreren vælger at starte, så er det vigtigt, at køreren un-
dersøger, hvor meget bid der er netop der, og også gerne hvordan det ser 
ud længere fremme. Nogle kørere anvender støvlehælen til at undersøge 
med, og andre har en skruetrækker med ind, når de undersøger banen og 
startstedet.

VÆR KLAR TIL STARTEN!
Når køreren har forberedt sig til starten – og hvis der er tid til det - kan 
køreren gennemgå starten mentalt. Senest på dette tidspunkt bør 
køreren have overblik over, hvor det grønne lys sidder og hvordan tapen 
udløses. Køreren bør være opmærksom på, om solen blænder den grønne 
lampe, så den er sværere at se.

Nogle steder er snoren holdt nede ved hjælp af en magnet, og andre ste-
der er det en metalanordning (en slags krog), der holder tapen nede. For 
køreren er det vigtigt at fokusere på det sted, som først viser, at starten 
er ved at gå. De fleste kørere kigger enten ud til højre eller ind til venstre, 
da det er det sted, som først bevæger sig. Kigger man lige frem vil tapen 
bevæge sig sidst på bane 2 og 3.

Sørg for, at køreren så tidligt som muligt ved, hvilket gear der bør startes 
i og hvordan man finder dette gear (85 cc).

PLACERING PÅ CYKLEN VED STARTEN
Placeringen på cyklen når starten går er ikke ligegyldig. Køreren kan eks-
perimentere med sin placering i den eller de prøvestarter, som udføres 
inden selve starten. Sidder køreren for langt tilbage på sædet, er der en 

risiko for, at cyklen stejler bagover, og sidder han for langt fremme, så vil 
speedwaycyklen formentlig lave alt for meget hjulspin. Køreren bør med 
andre ord sidde det helt rigtige sted, have den rigtige mængde gas på og 
begge dele afstemmes med det sted, køreren har valgt at starte fra (frisk 
eller spor).

I løbet af relativt få træninger finder køreren ud af, hvor det er godt at 
sidde, når han starter. Som træner er det vigtigt, at du får kørerne til at 
sidde længere fremme end nødvendigt i begyndelsen, så uheld undgås 
(fx at stejle bagover). Når starterne har fungeret over længere tid, bliver 
det en vane at sidde på en bestemt måde. Køreren bør være opmærksom 
på, at det kan være nødvendigt at justere lidt på vanen – enten fordi der 
er ekstrem meget træk i banen eller fordi banen er meget glat – det kan 
også være gassen skal reguleres. Mange starter med fuld gas, og hvis 
banen er glat, så skal køreren måske have knap så meget gas på.

Mange kørere sidder på kanten af sadlen, det vil sige at det sted, hvor 
ens dragt er syet sammen under bagdelen, hviler på forkanten af sadlen. 
Dette kombineres med en standardposition med benene, hvor mange 
sidder med knæene indad mod maskinen og fødderne på banen ind 
forrest ved motoren i en slags pileformation. Skulle cyklen i det øjeblik 
der gives gas, mod forventning trække lidt fremad, så kan placeringen 
af ben og fødder være med til at holde cyklen. Når starten udløses, er 
der kørere, som fastholder benene fremme, og andre lader benene falde 
bagud mod baghjulet. Det kommer an på, hvad der passer køreren bedst. 
Når koblingen er sluppet, handler det om at strække armene og bruge 
armene til at trykke bagdelen ned i sædet med. Dette bør gøres i en 
samlet bevægelse.

Det er vigtigt at have albuerne godt oppe i startøjeblikket og ned mod 
første sving. Albuerne kan virke som en slags buffer mod andre kørere, 
og positionen gør det nemmere at komme ind igennem første sving.

Køreren bør have fat i gashåndtaget sådan, at når der gives fuld gas, så 
er hånd, håndrod og underarm vandret.
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Overkroppen er en anden parameter, køreren kan justere på. Nogle sid-
der med en let foroverbøjet overkrop, mens andre har overkroppen langt 
nede over cyklen. Den optimale position med overkrop, albuer og ben er 
individuel og findes gennem utallige eksperimenter på træningsaftener.

Køreren bør samtidig have fat i koblingen således, at den ikke slippes 
helt. Hvis cyklen stejler, kan det få katastrofale konsekvenser. Kørere 
med kun lidt erfaring bør derfor sidde meget langt fremme, når de 
starter. Herved sikres tilstrækkeligt med hjulspin, så cyklen ikke stejler. 
Med mere erfaring kan køreren trykke bagdelen hårdere ned i sædet, 
når startsnoren udløses, og her er det vigtigt for at kunne kontrollere 
koblingen på vej ned mod første sving.

GRØNT LYS
Når køreren er helt klar, er det vigtigt at fokusere 100 % på det grønne 
lys, og dernæst selve startsnoren. Vær opmærksom på, at tiden der går 
fra at det grønne lys bliver tændt og til snoren går op, varierer meget. 
Dommere (eller den, der udløser startsnoren til træning) har forskellige 
måder at gøre det på.

Tag evt. en snak med kørerne om, at det grønne lys først tændes, når alle 
fire kørere er klar. Så når alle fire kørere er klar – eller måske lige lidt før 
- skal køreren være klar til at give den rette mængde gas. Giver køreren 
gas for tidligt, er der en risiko for, at køreren mister koncentrationen. Der 
kan nemlig godt gå et stykke tid, inden de andre kørere bliver klar. Lær 
kørerne at orientere sig i forhold til de andre kørere, så koncentrationen 
kan fastholdes, når der er behov for det.

Ved konkurrence er det startmasteren, der har ansvaret for, at kørerne 
holder rigtigt. Når startmasteren er tilfreds, gives signal til dommeren 
ved at tage armene ned til siden af kroppen. Herefter tænder dommeren 
det grønne lys, og startsnoren udløses.

Når køreren skal lære at starte er det vigtigt, at der holdes ca. 75 % af de 
maksimale omdrejninger på cyklen. For relativt nye kørere kan det være 
grænseoverskridende at give meget gas i startøjeblikket. Det larmer og 
ryster. Konsekvensen af ikke at give gas nok kan være, at cyklen ”hoster” 
ned mod første sving. Det kan også være, at motoren går i stå. Derfor 
bør der opfordres til, at der holdes rigeligt med gas på. Efterhånden som 
køreren får mere rutine i at starte, arbejdes der med at få mængden af 
gas og placering på cyklen til at gå op i en højere enhed. Når startsno-
ren går op, skal koblingen slippes. Med tiden bliver det til en refleks og 
noget, køreren gør ubevidst. 

Reaktionstiden er vigtig. Venter køreren bare 1/10 sekund med at slippe 
koblingen, så kan han godt regne med at være sidst ud af starten. Reak-
tionstiden kan trænes – både fysisk og mentalt. Fx kan køreren forestille 
sig, at startsnoren går op, og så visualisere det, som sker efterfølgende. 
Man kan også træne reaktionstid fx med et stykke A4 papir eller en bly-
ant. En hjælper holder et A4-papir, en blyant eller lign. på langs mellem 
to fingre, som vist på billedet. Køreren skal herefter, med sin koblings-
hånds tommel og pegefinger, fange blyanten eller papiret, inden det har 
passeret hans fingre. Øvelsen gøres lettere ved, at hjælperen, lidt inden 
der slippes, siger ”grønt lys”.
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Når man starter på at broadside ind i sving 1 og 3, følger hjulene ikke 
samme linje. Man glider nærmest ind i svinget. 

Forhjulet har retning mod barrieren og baghjulet nærmest retning mod 
inderbanemarkeringen. Det kræver en rigtig god balance og temmelig 
meget mod, når cyklen skal i broadside. Det er også den del, som tager 
lidt tid, når man starter på 85 cc. 

Det er lettest at lære broadsideteknikken på en glat bane. Her glider 
baghjulet nemmere ud, end hvis der er træk på banen. For at kunne gå i 
broadside, skal der en vis hastighed på cyklen, og køreren skal balancere 
med sin vægt fordelt på den forreste del af cyklen.

Man kan forestille sig, at køreren fra siddende stilling rejser sig op og 
”træder ind” i svinget. Derved kommer kroppen længere frem mod sty-
ret, og vægten tages af baghjulet, som så kan ’skride’ ud i en kontrolleret 
bevægelse. Højre fod er placeret i fodhvileren. Venstre ben bruges som 
”støttehjul” og til at balancere med. Mens alt dette sker, skrider cyklen 
automatisk ud i et ”slide”, i dét som hedder broadside. 

Når man får baghjulet til at skride, skal det ske som en kontrolleret bevæ-
gelse. Hvis man ikke passer på, kan man opleve, at baghjulet kommer 
for langt rundt og nærmest overhaler én. For at undgå dette, bør man 
fordele vægten længere bagud på cyklen og evt. tage lidt af gassen af. 
Man finder balancepunktet med vægten primært i højre fod, som er i 
broadsidebøjlen, og lærer ved at eksperimentere med sin kropsposition, 
hvor meget træk man får på. 

Pas på med ikke at ”køre” cyklen ind i svinget i en opretstående stilling, 
før man har den fornødne erfaring til at kunne styre den ekstra fart det 
giver. Er man urutineret eller i tvivl, er det ofte klogt at være længere 
fremme på cyklen, især hvis banen er lidt uens (hullet eller masser af 
belægning). Hvis man bliver siddende i sædet i indgangen af svinget, 
kan man let få en helt forkert vægtfordeling. Det kan ende med, at man 
styrter – simpelthen sætter sig på halen.

Det er vigtigt at huske på, at vægten fordeles stille og roligt når man er 
i broadside. Pludselige bevægelser kan ændre vægtfordelingen radikalt, 
og der kan opstå farlige situationer.

Det er en god ide, at køreren over tid får føling med koblingen, sådan 
at koblingsgrebet kan tages og slippes efter behov. På den måde vil det 
blive muligt at styre det løft, forhjulet kan få ned mod første sving. Hvis 
løftet bliver for højt (cyklen stejler), bliver energien brugt til at bevæge 
cyklen opad i stedet for fremad. En god start er en start, hvor forhjulet 
løfter ca. 5 cm. Det kan derfor være en fordel at træne i, at cyklen skal 
stejle, og at køreren så kan arbejde med koblingen for at få fremdrift i 
stedet for opdrift.

PÅ VEJ MOD FØRSTE SVING
Når koblingen er sluppet, gælder det om at komme godt – og gerne først 
ind i sving 1. Det gør man ved at bevæge overkroppen fra let overbøjet 
(som i selve startøjeblikket) og op i en mere lodret position og i en lige 
linje med cyklen.

Med tiden bliver køreren mere rutineret i at starte og køre mod første 
sving. Inden første sving er det altid en god idé at holde øje med andre 
kørere og evt. korrigere for at undgå påkørsel.

AT KØRE GENNEM SVING
Når unge kørere rykker op fra microspeedway til 85 cc, ser man ofte, at 
de kører rundt i svingene som på en microcykel, hvor forhjul og baghjul 
følger den samme linje. Det er helt normalt, at man lige skal vænne sig til 
den stærkere og lidt tungere speedwaycykel. Men den hurtigste måde at 
komme igennem svingene på, er ved at broadside. 

START I MICROSPEEDWAY
I forbindelse med starten er det vigtigt, at microkøreren skubber 
godt fra med benene, så han eller hun kommer hurtigt afsted. På 
en microcykel er motorkraften er ikke stor nok til at lave hjulspin i 
startøjeblikket. 

Når broadsideteknikken skal læres, bør køreren være alene på 
banen til at starte med. Evt. kan to kørere køre forskudt med en 
halv baneomgang imellem sig.
Når køreren mestrer teknikken og kan kontrollere cyklen, og du 
som træner vurderer, at det vil være sikkert, kan flere kørere 
komme på banen samtidig og evt. starte ved startsnoren.
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Figur 7: Linjer

Det er vigtigt, at køreren kan køre forskellige linjer, bl.a. for at kunne 
vælge en anden linje end den forankørende. Ved at køre mere spidst ind 
end den forankørende, bliver det muligt at presse den forankørende ud i 
sving 2 eller 4 (se figur 7, rød linje). Vælger køreren derimod at køre mere 
dybt ind i sving 1 og 3 (se figur 7, gul linje), kan køreren få hjulene i linje 
lidt tidligere end den forankørende, og en forbikørsel bliver mulig inden 
næste sving, hvis køreren har opbygget nok fart. De forskellige linjer kan 
trænes ved at opstille markeringskegler. 

Det er vigtigt, at køreren med vægtfordelingen kan kontrollere udskrid-
ningen og holde denne position gennem hele svinget. Når du som træner 
er overbevist om, at teknikken mestres, kan du begynde at lukke en 
eller flere andre kørere med ind på banen. Men det er vigtigt, at det er 
køreren, der styrer cyklen og ikke omvendt.

Når køreren er kommet i broadside, er det vigtigt at holde lidt gas på, så 
man holder hjulspin på baghjulet. Når køreren kommer ind i sving 2 eller 
4 og kan se langsiden, er det tid til at sætte sig langsomt ned på sædet, 
rette overkroppen forsigtigt op, strække armene og komme langt tilbage 
på cyklen. Herved øges hastigheden. Det man gør, er at rejse cyklen op i 
en mere lodret position. Hjulene vil herefter hurtigt komme i linje, og beg-
ge hjul vil efterhånden være parallelle med langsiden. Når man har sat 
sig, kan man give mere gas. For at få den bedste indgang til det næste 
sving, handler det om at køre i en lige linje fra udgangen af sving 2 eller 4 
og så ud mod barrieren, inden man går i broadside ind i sving 1 og 3. Den 
bedste indgangsvinkel er nemlig ude fra barrieren. Jo større bue man 
anvender, jo højere fart kan man holde gennem svinget.

Det drejer sig i første omgang om at lave en blød udskridning, der varer 
hele svinget igennem. Det tager tid at lære, men øvelse gør mester. 

Når køreren har vænnet sig til udskridningen, kan man sætte en marke-
ringskegle op mellem sving 1 og 2 og så skal køreren begynde at give gas 
lidt tidligere. På den måde får man broadside bevægelsen flyttet helt om 
i indgangen af sving 1 og 3.

Efterhånden som rutinen indfinder sig, bør køreren lære ikke at broadside 
mere end højest nødvendigt i indgangen af svinget, da det nemlig brem-
ser for meget af farten af.

FORSKELLIGE LINJER GENNEM SVINGET
Fakta er, at den korteste vej rundt på en speedwaybane er ved inder-
banen (se figur 7, grøn linje). Men denne linje er ikke altid den hurtigste. 
Ofte bliver inderbanen i svingene glat, og der skal findes fart ved at 
vælge andre linjer end inderbanen. Når der er kørt nogle heat – enten til 
træning eller konkurrence – så ligger belægningen længere ude i svinge-
ne. Denne belægning kan køreren anvende til at opbygge fart og på den 
måde komme i en position, hvor køreren enten kan øge sit forspring eller 
passere en forankørende enten uden- eller indenom. 

Inderbane-
markering

Yderbane-
markering
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VED SKIFT TIL STØRRE MASKINKLASSE
Som træner bør man være opmærksom på, om en kører er klar til at 
skifte til en større maskinklasse. 

Den største forskel mellem 85 cc og 250 cc er, at 250 cc motoren sidder i 
det samme stel, som anvendes til 500 cc. 250 cc har også flere heste-
kræfter end en 85 cc, hvilket betyder, at farten på 250 cc er noget højere 
end på en 85 cc. Banerne der køres på, er desuden de samme, som 500 
cc bruger, og dermed større. 
Størrelsesmæssigt er der ingen forskel mellem en 250 cc og en 500 cc. 
Den eneste forskel er motorstørrelsen og dermed antallet af hestekræf-
ter, som giver 500 cc en del mere hastighed end 250 cc.

Træneren har en opgave i at vejlede køreren i, om et skift til en større 
maskine – om det så er 85cc, 250cc eller 500 cc - vil være en god ide. 
Det kræver mere fysik, og køreren skal være mentalt klar til det.

SVING I MICROSPEEDWAY 
Når man kører microspeedway, kommer man ikke – eller kun 
meget lidt - i det, der hedder broadside. Hjulene følger den samme 
linje. Forhjul og baghjul kører næsten samme sted.

Det er kørerens erfaring der afgør, hvor meget gas, der kan holdes 
på ind i svinget. Kørere med kun lidt erfaring kan med fordel lukke 
lidt af for gassen og så ”trille” ind i svinget. Med tiden vil køreren 
få så meget erfaring, at der kan holdes mere og senere op til fuld 
gas på i indgangen af svinget. 

Når køreren bliver mere fortrolig med farten og giver mere gas i 
svingene, så vil centrifugalkraften trække cyklen ud mod yderba-
nemarkeringen. For at få cyklen ”tilbage på sporet” gælder det om 
at lukke af for gassen igen.

Hvis køreren sidder ned på sædet i indgangen, kan cyklen også 
trække mod yderbanemarkeringen. Det bedste er at stå op i bro-
adsidepedalen, med benet let bøjet, så det fungerer som en fjeder. 
Når køreren kører ud af svinget, gælder det om at få bagdelen 
godt tilbage på sædet.

TAKTIK: HVORDAN SKAL KØREREN BRUGE DE 
FIRE OMGANGE?
Hvis køreren har lavet en god start, handler det om at finde den 
bedste linje rundt på banen og så bygge fart op omgang for om-
gang. Den bedste linje er den, hvor den største fart kan opbygges.

Køreren kan vælge enten at gå dybt ind i svinget og så lave en 
lang langside (se figur 7, gul linje) eller gå spidst ind og så opbygge 
fart i den belægning, som ligger i sving 2 eller 4 (se figur 7, rød 
linje). En anden mulighed er at placere sig i kanten af belægningen 
(raceline) og holde denne linje hele vejen rundt i svinget. Hvis 
belægningen har den rette konsistens, vil det være noget der giver 
fart, men køreren bør altid være opmærksom på, at denne linje på 
et tidspunkt kan blive for lang, og at køreren ved at vælge den linje 
risikerer at blive overhalet indenom.

Mange kørere tror fejlagtigt, at når de kører forrest, så kan de 
godt køre ”den sikre linje” ved inderbanen (hvor det ofte er lettest 
at køre). At køre denne linje bliver ofte kaldet ”sofakørsel” – man 
sidder i sofaen og slapper af. Dette går ikke - andre kørere kan 
komme i en position, hvor de kan presse den forankørende, og så 
handler det om at ”få lukket døren” – dvs. presse den bagvedkø-
rende ud mod hegnet eller selv gå lidt mere spidst ind i svinget. 

Ligegyldigt hvilken manøvre køreren foretager, skal det ske, uden 
at der opstår farlige situationer, så der er altså ikke noget med 
pludseligt at skifte bane – hverken i en indad- eller udadgående 
retning, hverken i svingene eller op ad langsiden.

Hvis køreren har været uheldig og tabt starten, skal han holde 
hovedet koldt. Der er fire omgange at gøre godt med. 

Hvis køreren ligger bagved en anden kører, handler det om at 
”læse banen”. Hvordan kan der opbygges så meget fart, at det 
bliver muligt at køre forbi? Når farten er bygget op, kan man vælge 
at køre en anden linje end den forankørende. Når køreren vurderer, 
at han/hun har opbygget tilstrækkelig fart – og hullet til at køre 
forbi er der, bør der angribes – og ikke tidligere. Hvis du angriber 
for tidligt, risikerer du, at ”døren lukkes”, og du kan måske ikke nå 
at bygge fart op til endnu et angreb.

Det gælder om at læse den forankørende. Hvordan kører han/
hun? Hvilke linjer køres der? Laves der kørefejl et eller flere steder 
– evt. samme sted hver omgang? Ved at undersøge dette, enten 
mens køreren kører bagved eller ved at observere fra ryttergår-
den, forbedrer køreren sine chancer for, at en overhaling bliver 
mulig. 
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KAPITEL 8: 
UDVIKLINGEN AF BØRN, 
UNGE OG VOKSNE

Figur 8: Årlig højdetilvækst hos pige og dreng (efter Tanner). Kilde: Team Danmark: ”Aldersrelateret Træning – målrettet og forsvar-
lig træning af børn og unge”. Bemærk, at pigers pubertet og højdetilvækst ligger væsentligt tidligere end drenges.
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Formålet med dette kapitel er at beskrive, hvordan vi udvikles fysiologisk, 
psykologisk og motorisk. Dette kobles dernæst op på de tre pubertetsfa-
ser: før pubertet – i pubertet – efter pubertet, med vægten lagt på de to 
første. Denne udvikling er central for forståelsen af det potentiale, som 
barnet, den unge og den voksne har for at udvikle sig.

GENERELLE BETRAGTNINGER
BØRN OG UNGES FYSIOLOGISKE UDVIKLING
Der er store individuelle forskelle på, hvordan mennesker udvikler sig 
fysiologisk fra fødslen til det voksne individ. Den vigtigste faktor for, 
hvordan man udvikles, er ens genetiske forudsætninger. Der er ingen 
videnskabelige beviser for, at fysisk træning virker væksthæmmende. 
Når energiindtag er i overensstemmelse med energiforbrug, er der ingen 
risiko for at nedsætte eller bremse en kørers højdetilvækst eller biologis-
ke modning. Har man mistanke om en hæmmet eller stoppet vækst hos 
en ung kører, bør man med inddragelse af forældre opsøge læge for at få 
en faglig vurdering af udviklingsniveau og sundhedsstatus. I kapitel 11, 
Kost, vil kostens kobling til den fysiske træning beskrives.

NORMAL VÆKST OG UDVIKLING
Højden er ofte den tydeligste indikation på børns fysiologiske udvikling. 
I spædbarnsalderen og den tidlige barndom vokser børn meget hvert år, 
hvilket aftager gradvist under barndommen frem mod pubertetsvækst-
spurten, hvor den største højdetilvækst (målt som centimeter højde-
tilvækst pr. år) finder sted. Den alder, hvor højdetilvæksten indtræder, 
kaldes på engelsk ”age of peak height velocity” (PHV-alderen) og er 
typisk en god indikator for langt, den unges modning er.

Drenge og pigers vækstmønster og fysiologisk udvikling er ens op til ind-
trædelsen af puberteten i 9-14 års alderen. Pigernes vækstspurt starter 
tidligere end drengene, og de når PHV-alderen to år før, hvilket betyder, 
at piger en overgang er højere end drenge. Nogle piger når deres PHV-al-
der allerede i 9-10 års alderen, hvilket er det første tegn på en begynden-
de pubertet. I puberteten vokser drenge typisk nogle centimeter mere 
om året end piger, hvilket kombineret med en længere vækstperiode før 
pubertet hos drengene betyder, at de har en større højde i voksenalde-
ren end pigerne. Efter PHV-alderen falder højdetilvæksten og når nul 
i gennemsnit omkring 16 års-alderen for pigerne og 18 års-alderen for 
drengene. Der er dog store individuelle forskelle, og det kan derfor ses, at 
en pige på 14 år kan være færdigudviklet, mens en dreng kan være 20-22 
år, før han er færdigudviklet.

Muskeltilvæksten er ens hos drenge og piger frem mod indtrædelsen af 
puberteten, hvor pigernes muskeltilvækst flader ud og drengenes stiger 
markant. Dette sker som følge af stigning i produktionen af det mandlige 
kønshormon testosteron hos drengene, der stimulerer til muskeltilvækst. 
I puberteten stiger både den absolutte og relative mængde af fedt hos 
pigerne. Disse to kønsforskelle ved indtrædelsen af puberteten medfører 
ofte en fysisk fordel for drenge i styrkebetonede sportssammenhænge. 

MOTORISK KONTROL OG KOORDINATION
Motorisk kontrol dækker over evnen til bevidst at styre ens bevægelser 
i form af grovmotoriske (typisk store) færdigheder, der involverer mange 
muskler, led, kropssegmenter og med relativt høje bevægelseshastig-
heder og finmotoriske (typisk mindre og præcise) færdigheder med få 
involverede muskler og led. At kunne koordinere grov- og finmotoriske 
bevægelser samtidig gør én i stand til at lave præcise større og mindre 
bevægelser med varierende hastighed, som det især ses i sportslige 
sammenhænge.
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Såvel før som i og efter puberteten vil man gennem træning typisk bygge 
videre på allerede indlærte bevægelser og sætte dem samme til nye 
og mere komplekse bevægelser. Det vil også være muligt at optimere 
indlærte bevægelser i forhold til et idrætsrelateret formål som fx at 
kaste præcist eller langt eller springe over en bestemt forhindring. Hos 
atleter i eller efter puberteten, der har svært ved indlæring af bevægel-
ser eller ved at justere indlærte bevægelser, kan det skyldes manglende 
grundlæggende koordinationsevner. Dette kan delvist afhjælpes ved 
koordinationstræning, men det vil ofte tage længere tid sammenlignet 
med tilsvarende træning før puberteten.

MUSKELSTYRKE
Muskelstyrke dækker over flere begreber, som kan relateres til den kraft, 
der udvikles, når man via nervesystemet (hjernen og nervebanerne) 
aktiverer sine muskler. Når vi fx beslutter os for at løfte en kasse, sender 
hjernen signaler til musklerne om at udvikle en kraft, der er stor nok til, at 
kassen løftes. Hvis kassen er let, er det ikke nødvendigt at udnytte alle 
muskelfibrene i musklerne, og der sendes derfor ikke så mange signaler 
fra hjernen. Er kassen tung, kan antallet af signaler fra hjernen øges, så 
en større del af musklerne udnyttes. Utrænede kan som udgangspunkt 
ikke sende signaler nok til at udnytte musklerne 100 %.

Gennem styrketræning kan man dels øge antallet af signaler fra hjernen 
(og hvor tit signalerne bliver sendt) og dels øge musklernes størrelse, 
så de hver især kan udvikle en større kraft, når de bliver aktiveret. Man 
opdeler effekterne af styrketræning i neurale tilpasninger (ændringer 
i nervesystemet) og muskulære tilpasninger (ændringer i musklerne). 
Begge typer af tilpasninger betyder, at man efter et styrketrænings-
forløb er blevet stærkere. Der findes en rækker neurale og muskulære 
tilpasninger til styrketræning, som ikke bliver gennemgået her, men det 
skal nævnes, at det kun er de muskulære tilpasninger, der kan føre til 
øgning i kropsvægt. Udover at øge muskelstyrke (hvor meget man kan 
løfte) kan man gennem styrketræning også ændre, hvor hurtigt man kan 

Grovmotoriske færdigheder:
Fx at kunne gå, løbe, kaste, skubbe, slå, sparke, rulle, trille og 
styre balancen

Finmotoriske færdigheder:
Fx at kunne styre en blyant, bestik og tandbørste.

Figur 9: Aerob og anaerob energiomsætning i relation til tid. Kilde: Idræt-C, Systime 2010
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løfte noget. Dette kaldes ”Rate of Force Development” (RFD), og dækker 
over musklernes evne til hurtigt at udvikle en høj kraft. Et sidste element 
af muskelstyrke er muskeludholdenhed, der er musklens evne til over 
længere tid at arbejde med en vis belastning. 

AEROB KAPACITET OG EFFEKT
Når kroppen arbejder over længere tid (længere end 60 sekunder), er 
musklerne afhængige af ilt (aerobt betyder ”med ilt”). Tilførslen af ilt 
kommer gennem den luft, man trækker ind i lungerne, og som via blodet 
af hjertet pumpes ud til musklerne. I musklerne omsættes ilten til energi, 
der gør musklerne i stand til at trække sig sammen og dermed skabe be-
vægelse af kroppen. Jo hårdere musklerne skal arbejde, jo mere ilt har de 
brug for, hvilket stiller krav til hele iltleveringssystemet (lunger, hjertet, 
blodkar og blodet). Med træning stiger hjertets pumpeevne, antallet af 
små blodkar tæt på musklerne øges og blodets evne til at transportere 
ilt forbedres. Samtidigt sker der også ændringer i musklerne, der gør 
dem bedre til at omsætte ilten til energi, og de kan derfor yde et endnu 
større arbejde. Kroppens evne til at arbejde aerobt kan beskrives med to 
begreber:

• Aerob kapacitet dækker over den totale mængde energi kroppen kan 
omsætte ved hjælp af ilt (dvs. udholdenhed)

• Aerob effekt dækker over den maksimale mængde energi, kroppen 
kan omsætte pr. tidsenhed ved hjælp af ilt (dvs. maksimale iltoptagel-
se eller kondition). 

Forbedring af både aerob kapacitet og effekt er koblet til markante 
ændringer i hjerte, blodkar, blodet og musklerne som følge af aerob 
træning. I idrætter med store krav til udholdenhed som mellem- og 
langdistanceløb, cykling, svømning, langrend og roning er det afgøren-
de at have en høj aerob kapacitet og effekt. I andre idrætsgrene, hvor 
energiomsætningen ikke nødvendigvis er lige så høj over lige så lang tid, 
er en god kondition og udholdenhed vigtig for at kunne modstå træthed 
og opretholde koncentrationen på afgørende tidspunkter. 

Udviklingen af den aerobe kapacitet og effekt før puberteten følger i høj 
grad modningen, og børn før puberteten er i et vist omfang modtagelige 
for denne type træning. Med indtrædelsen af puberteten og efter puber-
teten vil aerob træning dog give et langt større udbytte end tidligere. Det 
kan derfor ikke anbefales, at man bruger specielt meget tid før puberte-
ten på specifikt at øge den aerobe kapacitet og effekt. 
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ANAEROB KAPACITET OG EFFEKT
Når kroppen arbejder meget hårdt i kortere perioder (under 60 sekunder) 
er musklerne presset til at udvikle energi uden, at der er ret meget ilt til 
stede til energiprocesserne. Kroppens evne til at arbejde anaerobt (”uden 
ilt”) kan beskrives med to begreber: 
• Den anaerobe kapacitet dækker over, hvor stor en total mængde 

energi, musklerne kan omsætte uden ilt.
• Den anaerobe power dækker over hvor hurtigt, musklerne kan om-

sætte energi uden ilt. 

For en 400m-løber i atletik på internationalt niveau, der arbejder 
maksimalt i 43-45 sekunder, er det afgørende, at han har en høj anaerob 
kapacitet, mens det for en 100m-løber, der arbejder maksimal i ca. 10 
sekunder, er afgørende, at han har en høj anaerob power. 

Anaerob kapacitet og power afhænger af koncentrationen af forskellige 
enzymer i musklerne. Gennem anaerob træning kan man øge koncentrati-
onen af disse enzymer, og dermed forbedre sin kapacitet og power. 

Da højintenst arbejde i længere tid (over 15 sekunder) medfører markant 
træthed og ubehag i form af ”syre-fornemmelsen”, vil de fleste børn 
før puberteten stoppe højintenst arbejde tidligere end børn og unge i 
og efter puberteten. Dette ses tydeligt under en fangeleg i de mindre 
skoleklasser, hvor deltagerne ofte jagter hinanden over relativt korte 
strækninger i 3-6 sekunder. Efter ca. 6 sekunder vil den jagtede eller 
jageren typisk give fortabt. Dette skyldes, at ubehaget ved det hårde ar-
bejde overvinder motivationen for at fortsætte. Det er uvist, i hvor stort 
omfang børn før puberteten kan forbedre deres anaerobe kapacitet og 
effekt gennem træning, og denne træning bør derfor først gennemføres i 
og efter puberteten. 

Udvikling fra før pubertet til efter pubertet
Den biologiske udvikling kan inddeles i tre trin:

• Før pubertet
• I puberteten 
• Efter pubertet

Generelt indtræder puberteten omkring 11 års-alderen for pigernes ved-
kommende og lidt mindre end to år senere for drengenes vedkommende. 
Det er vigtigt at huske, at der kan være ret store variationer i pubertetens 
begyndelse.

Hvordan kan man registrere den biologiske udvikling?
Da træneren bør tilpasse træningen til det enkelte barn, er det centralt 
at vurdere det enkelte barns udvikling. I den forbindelse bør træneren 
være opmærksom på, at pubertetstegn som begyndende hårvækst på 
brystkassen, under armene eller begyndende barm kan være et særdeles 
følsomt emne for et barn.

Hos piger er de første tegn på pubertetens begyndelse brystdannelsen, 
hvilket falder sammen med begyndelsen af vækstspurten, hvor pigerne 
vokser markant i højden. Cirka et til to år efter pubertetens begyndelse 
vil pigerne få deres første menstruation, hvilket igen falder sammen med 
et topniveau i deres højdetilvækst. Piger opnår normalt deres sluthøjde 
cirka to år efter deres første menstruation.

For drengenes vedkommende er det noget sværere at bestemme pu-
bertetens begyndelse. Pubertetens begyndelse ledsages for drengenes 
vedkommende af en markant højdetilvækst.

Først cirka et-to år efter pubertetens begyndelse vil drengenes stemme 
gå i overgang, og de vil udvise en markant ændring i kropskomposition. 

Først sent i puberteten vil drengene udvikle skægvækst og behåring af 
brystkassen.

Trænere bør være bevidste om, at barnets fysiologiske egenskaber i høj 
grad styres af kørerens biologiske udvikling, som nævnt ovenfor.

I næste afsnit beskrives aldersgrupperne før pubertet, i puberteten 
og efter pubertet med hensyn til vækst, muskulært, aerobt, anaerobt, 
motorisk, samt mentalt.

FØR PUBERTETEN
VÆKST
Fra to års-alderen og frem til pubertetens begyndelse har de fleste børn 
en stabil højdetilvækst på omkring fem cm om året, og der er ingen 
forskel på vækstmønstret hos piger og drenge. Frem til puberteten styres 
højdetilvæksten primært af udskillelsen af væksthormon, og barnets 
ernæringsmæssige tilstand har en kraftig indflydelse på højdetilvæksten. 
Bemærk, at pigers pubertet og højdetilvækst ligger væsentligt tidligere 
end drenges.

MUSKULÆR UDVIKLING
Muskelmassen - og dermed muskelstyrken - udvikler sig gradvist med 
alderen hos børn. Fra cirka fem års-alderen og frem til pubertetens 
begyndelse udvikles muskelmassen og styrken jævnt. I disse år er mus-
keltilvæksten identisk hos de to køn, men drengene har dog konstant en 
lidt større (10-15 %) muskelmasse og -styrke end pigerne.

I forhold til styrketræning er det to udbredte myter at: 
1)  styrketræning er skadeligt for børn 
2)  styrketræning ikke øger børns muskelstyrke betydeligt. 
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Der er intet videnskabeligt belæg for, at styrketræning er farligt for børn, 
når det blot gennemføres korrekt og med en forsvarlig progression. Det 
betyder, at styrketræning for børn og unge i starten skal gennemføres 
med fokus på korrekt gennemførte bevægelser og med lav belastning. 
Når man gennem træning har tillært sig bevægelserne, kan man på 
samme måde som hos voksne langsomt øge belastningen. 

Børn før puberteten kan opnå markante styrkeøgninger efter styrketræ-
ningsforløb – dette sker primært gennem neurale tilpasninger og med-
fører ikke øgning i kropsvægt. Under og især efter puberteten ses den 
samme respons på styrketræning som hos voksne i form af kombineret 
neurale og muskulære tilpasninger. Stigningen af testosteron hos drenge 
vil medføre et øget potentiale for markant muskeltilvækst.

AEROB UDVIKLING
Den maksimale iltoptagelse (VO2 max.) udtrykker, hvor meget ilt, 
kroppen kan optage og forbruge hvert minut. Den maksimale iltoptagelse 
bestemmes af hjerte-karsystemets evne til levere ilt til de arbejdende 
muskler, samt musklernes evne til at optage ilten fra blodet. Hvis man 
udtrykker iltoptagelsesevnen i forhold til kroppens størrelse, altså pr. kg. 
kropsvægt, fås konditallet, som udtrykkes i ml ilt/min/kg.

Igennem barndommen og frem til puberteten stiger den maksimale iltop-
tagelse jævnt for begge køns vedkommende med cirka 200 ml ilt/årligt. 
Dog har drenge gennemsnitligt en cirka 13 % højere iltoptagelse end 
pigerne. Konditallet forbliver dog stabilt på cirka 55 ml/min/kg for aktive 
drenge og 47 ml/min/kg for aktive piger frem til puberteten. Det skyldes, 
at stigningen i iltoptagelsen for begge køns vedkommende modsvares af 
en tilvækst i kropsvægten. Frem til puberteten er det primært hjertets og 
muskelmassens størrelse, der er afgørende for stigningen i iltoptagelsen.

Før puberteten kan iltoptagelsen ikke forbedres nævneværdigt med 
træning, og stimuleringen af de aerobe processer bør derfor kun foregå 
som en sidegevinst til de motoriske lege og øvelser. Børn før puberteten 
har forholdsvis små muskelglykogen-depoter og en forholdsvis ringe 
varmeregulering, hvilket yderligere taler imod en specifik aerob og 
udholdenhedspræget træning. Længerevarende intervaller (fem min og 
derover) hører derfor ikke hjemme i træningen af børn før puberteten.

ANAEROB UDVIKLING
Der findes ikke megen videnskabelig dokumentation om udviklingen af 
børns anaerobe kapacitet. Evnen til at danne energi anaerobt - altså 
uden ilt - er betydelig mindre hos børn end hos voksne. Dette forhold 
skyldes, at kapaciteten af de enzymer, der omdanner sukker til mælkesy-
re, er forholdsvis lav hos børn før puberteten. Hos børn ser man dog en 
jævn aldersrelateret stigning i den anaerobe effekt (peak power) frem 
til puberteten. Denne stigning skyldes først og fremmest den aldersre-
laterede stigning i muskelmassen. Op gennem før-pubertetsperioden 
vil drenge, grundet deres større muskelmasse, have lidt større anaerob 
effekt end pigerne.

VARMETOLERANCE
Børn før puberteten har dårligere varmeregulering pga. af mindre sved-
produktion og større varmeproduktion gennem en højere energiomsæt-
ning per kilo kropsvægt under arbejde. Det betyder, at er der større risiko 
for, at deres kernetemperatur bliver for høj ved fysisk aktivitet i varme 
omgivelser sammenlignet med voksne. Stiger kernetemperaturen for 
meget, fører det til ubehag og træthed. I speedway er køredragt og hjelm 
med til at holde på kropsvarmen, og man bør derfor holde regelmæssige 
pauser med væskeindtag og afkøling, når man har speedwaytræning på 
dage med høje temperaturer.

MOTORISK UDVIKLING
Den motoriske udvikling er baseret på den aldersrelaterede udvikling 
og modning af barnets hjerne- og nervesystem. De grovmotoriske evner 
etableres allerede inden for de første leveår, mens de finmotoriske 
evner udvikles løbende frem til 12 års-alderen. I speedway anvendes 
både de grov- og finmotoriske bevægelser, dog med hovedvægten på de 
grovmotoriske.

Det er meget vigtigt, at børn i denne periode øver sig meget i at mestre 
basale og koordinationsmæssige færdigheder såsom gang, løb, kaste, 
rulle, hoppe, klatre og cykle. Kort sagt: at få en masse kropslige erfa-
ringer med mange typer af bevægelser og koordination. Træning af de 
basale bevægelsesmønstre er fundamental før puberteten.
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I speedway er det vigtigt, at børnene får mange forskellige erfaringer 
med at køre på speedwaycyklen: Ind og ud af sving, balanceøvelser, po-
sition på speedwaycyklen m.m. Desuden er det centralt, at speedwaykø-
rerne, som nævnt ovenfor, stimuleres med øvelser uden speedwaycykel. 
Erfaringen viser, at hvis ikke de fundamentale færdigheder er optimalt 
udviklet før pubertetens begyndelse, forringes kørerens muligheder for 
at blive en teknisk god speedwaykører. Endelig er det meget centralt, at 
barnet stimuleres motorisk til at bevæge sig hurtigt og eksplosivt.

PSYKOLOGISK UDVIKLING
Fra børn er cirka syv år og til de når puberteten, er de optaget af at tileg-
ne sig viden og færdigheder. De skal lære at finde deres plads i en gruppe 
og modtage kollektive beskeder. Med stigende modenhed begynder de 
at kunne koncentrere sig i længere tid ad gangen og udvikler en øget 
fornemmelse for deres egen identitet og kønsrolle. Skolen og især kam-
meratskabet bliver særligt vigtigt. Afprøvningen af barnets egen rolle og 
personlighed bliver nu mere alvorlig. Børnene eksperimenterer med typer 
og stile for at udvikle et selvbillede og selvforståelse.

Med denne unge aldersgruppe er det vigtigt, at træningsmiljøet er 
glædesfyldt og udfordrende og har fokus på kammeratskab og mestring 
af færdigheder. Det vil sige, at færdighederne skal leges ind i børnene via 
øvelser, lege, små spil og mindre konkurrencer. Det er også væsentligt, 
at børnene får mulighed for at grundlægge nogle fornuftige idrætslige 
vaner, som fx opvarmning og disciplin.

Det kan i denne periode være vanskeligt at have rigtig mange børn til 
træning ad gangen, da de kan have svært ved at bevare koncentrationen, 
hvis der er for mange forstyrrende elementer.

Derfor bør træneren give korte, kollektive beskeder. Børn er meget visu-
elle og tænker i billeder. Derfor bør forevisninger prioriteres, hvor de kan 
se, hvad de skal gøre. Mange børn er meget opsatte på selv at afprøve 
bevægelser og øvelser, hvilket træneren også i høj grad bør opmuntre til 
og støtte dem i. Denne opmuntring fra træneren er central for børnenes 
positive oplevelse af deres egen krop og beherskelsen af færdigheder.
I denne unge aldersgruppe er børnene kendetegnet ved, at de efterhån-
den bliver i stand til at tænke logisk og formålsbestemt. Børnene kan nu 
udføre logiske handlinger på det indre plan på en konkret, men endnu 
ikke abstrakt måde. De er stadig meget afhængige af konkrete handlin-
ger og erfaringer for at kunne gennemføre de logiske tanker, og dermed 
overføre erfaringer fra en situation til en anden.

Det er årsagen til, at det i denne periode ikke anbefales at have fokus på 
taktiske elementer i træningen.

PUBERTETEN
VÆKST
Som beskrevet i den indledende del af kapitlet markeres pubertetens 
start med en vækstspurt, som oftest kommer for piger i 9-10 års-alderen 
og for drenge to år senere. Dette kan dog variere meget fra person til 
person.
 
Hos drenge sker der en markant stigning i muskelmassen og vækst af 
hænder, fødder, arme, ben, skulderbredde og brystkasse. 
For pigernes vedkommende sker der en markant lagring af fedtvæv 
omkring hofterne, lårene og barmen. Kort efter vækstspurtens top får 
de fleste piger deres første menstruation, hvilket i gennemsnit sker i 
13,4 års-alderen (naturlig spredning mellem 11-16 års-alderen). Tiden for 
første menstruation er endvidere styret af opnåelsen af en vis fedtmas-
se. Nedsat energiindtag og/eller overdreven fysisk aktivitet kan derfor 
forsinke menstruationens begyndelse.

MUSKULÆR UDVIKLING
Udviklingen af muskelmasse og styrke øges drastisk hos drenge ved 
pubertetens begyndelse, mens der hos pigerne sker en udfladning af 
muskeltilvæksten og muskelstyrken. Muskelmassen og styrken hos 
pigerne kan dog sagtens stimuleres til fortsat vækst ved gennemførelsen 
af struktureret, progressiv styrketræning. Stigningen i fedtvæv og den 
stagnerende muskeltilvækst kan betyde, at piger i løbet af puberteten får 
en mindre relativ styrke. Igen skal det understreges, at denne tendens 
kan modvirkes effektivt ved styrketræning. Omvendt vil drenge i løbet af 
puberteten opleve en betydelig vækst i funktionel styrke, da hovedparten 
af deres øgede kropsvægt skyldes en tilvækst af fedtfri masse, herunder 
muskler.

AEROB UDVIKLING
Det mandlige kønshormon testosteron stimulerer vækst af hjertet og en 
øget hæmoglobinkoncentration (antallet af røde blodlegemer) i blodet. 
Derfor vil drenge ved begyndelsen af puberteten opleve en stigning i den 
maksimale iltoptagelse på 450 ml/årligt.

Piger oplever ikke denne øgede tilvækst, og ved slutningen af puberteten 
(ca. 16-årsalderen) er drengenes maksimale iltoptagelse godt 40 % hø-
jere end pigernes. Den relative iltoptagelse, konditallet, forbliver stabilt 
omkring de 55 ml/kg/min for drengene gennem hele barn- og ungdom-
men, mens den for aktive piger falder en smule gennem puberteten og 
ender på cirka 40 ml/kg/min ved pubertetens afslutning.

Der er meget lidt sikker viden om udviklingen af kroppens iltoptagelse 
og kondition i puberteten. Målrettet konditionstræning kan dog forbedre 
konditionen og den generelle sundhed for de fleste speedwaykørere.

ANAEROB UDVIKLING
Stigningen i testosteronproduktionen ved pubertetens begyndelse vil 
for drengenes vedkommende resultere i muskeltilvækst, større evne til 
at omsætte blodsukker til mælkesyre (danne energi, anaerobt), samt 
en større evne til at tolerere store koncentrationer af træthedsstoffer i 
musklerne. Ved pubertetens begyndelse optræder der derfor, specielt 
hos drenge, en betydelig forbedring i både den anaerobe effekt (power) 
og kapaciteten (tolerance), mens der for piger sker en stagnation af disse 
parametre. Igen er det selvfølgelig vigtigt at understrege, at piger både 
under og efter puberteten kan videreudvikle deres anaerobe effekt og 
kapacitet gennem målrettet styrke- og anaerob træning.

MOTORISK UDVIKLING
I slutningen af aldersperioden 8 - 12 år muliggør barnets motoriske udvik-
ling, at det er klar til at tilegne sig de generelle motoriske egenskaber. I 
denne aldersgruppe bør man derfor begynde at vægte den specialisere-
de, tekniske træning mere. Køreren vil stadig i denne aldersgruppe have 
udbytte af de generelle motoriske øvelser.
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PSYKOLOGISK UDVIKLING
Puberteten medfører store psykiske omvæltninger for begge køn. Med 
perioden følger en gradvis løsrivelse fra familien, venner og jævnaldren-
de kommer til at spille en større rolle, og forholdet til det modsatte køn 
får en stor plads.

I puberteten kan der ske større eller mindre ændringer i kørerens adfærd, 
og nogle unge kan i denne periode virke egenrådige. Man ser ofte, at 
unge gør oprør mod forældrene og det, de står for, og tonen mellem fx 
kører og forældre kan ændre sig. De unges identitetsdannelse tager for 
alvor fart, personligheden udbygges, og det bør træneren for alvor være 
opmærksom på og give plads til. Trænerens opgave er her at fokusere 
på at skabe de bedst tænkelige rammer for den træning, som skal finde 
sted – dog uden at komme i en situation, som skaber mistillid i forholdet 
til kører eller forældre.

Med kørernes stigende modenhed kan de nu håndtere mere faglig 
undervisning og flere informationer fra træneren, og det betyder, at 
beskeder og instruktioner nu lettere lader sig formidle til hele gruppen i 
fællesskab.

Det kan i denne fase være en særlig god ide at uddanne kørerne til at 
forstå almindelige træningsprincipper. Træneren kan gøre dette ved at 
forklare om indholdet og målet for den enkelte træning. Træneren bør 
give mulighed for, at de unge kan fremsætte og afprøve ideer i trænin-
gen, evt. få indflydelse på planlægning og gennemførelse af opvarmning 
og lignende. Det vil på sigt hjælpe de unge til at tage ansvar for deres 
egen idrætskarriere og udvikling. I denne periode er det også særligt 
vigtigt, at de unge bliver forpligtede til at deltage i træningen, således at 
de lærer de sociale spilleregler, der knytter sig til træningen.

EFTER PUBERTETEN
Her beskæftiger vi os med kørere omkring 16-20+ årsalderen for drenges 
vedkommende og 15-18-årsalderen for pigernes vedkommende.

VÆKST
Efter puberteten falder højdetilvæksten drastisk, og dette medfører, 
at piger typisk når deres endelige højde i 16-årsalderen og drengene 
i 18-års alderen. Samlet vil de fleste speedwaykørere således kunne 
opleve en begrænset højdetilvækst på dette udviklingstrin.

MUSKULÆR UDVIKLING
Udskillelsen af testosteron hos drenge når sit maksimum i løbet af 
den tidlige efter-pubertetsperiode. Dette vil medføre, at drenge også i 
perioden efter puberteten oplever en videreudvikling af muskelmasse 
og –styrke. Da højdetilvæksten stort set er overstået på dette tidspunkt, 
oplever drengene en yderligere forhøjelse i den funktionelle styrke. Som 
nævnt sker der for pigernes vedkommende ingen yderligere naturlig 
tilvækst i muskelmassen. Omvendt vil tilvæksten i fedtmassen også 
ophøre i den sene del af pubertetsperioden. Således vil det også for 
pigernes vedkommende være muligt at øge deres funktionelle styrke ved 
at øge deres muskelmasse og dermed muskelstyrken gennem målrettet 
styrketræning.

AEROB UDVIKLING
Der er kun meget lidt videnskabeligt belæg for, hvordan konditionen og 
iltoptagelsen udvikler sig i årene umiddelbart efter puberteten. Det er til 
gengæld et uomtvisteligt faktum, at målrettet konditionstræning, også 
efter puberteten, kan forøge konditionen betragteligt hos begge køn. 
Normalt anses hjertets pumpekapacitet (slagvolumen) som den begræn-
sende faktor for den maksimale iltoptagelse.

ANAEROB UDVIKLING
Forskningen på området tyder på, at kroppens anaerobe systemer først 
for alvor kan stimuleres gennem træning efter pubertetsårene. I løbet af 
den sene pubertet ser man også en stigning i antallet af eksplosive mus-
kelfibre, hvilket yderligere kan forbedre den anaerobe effekt. Effekten af 
anaerob træning er meget høj efter puberteten og bør derfor prioriteres 
højt.

MOTORISK UDVIKLING
Det motoriske system er nu veludviklet, og den unge bør besidde et 
omfattende batteri af basal- og finmotoriske færdigheder. På dette al-
derstrin bør den motoriske træning i høj grad fokusere på den specifikke 
speedwaytræning.

Med andre ord, så skifter det motoriske fokus fra det udviklende til det 
specifikke og præstationsoptimerende. Derfor bør en stor del af den 
tekniske træning også foregå under konkurrencelignende forhold, hvilket 
vil sige med flere kørere på banen og under høj hastighed.

Det er vigtigt at huske, at der bør være sammenhæng mellem det, kø-
reren træner og det, han gør til konkurrencerne. Det vil sige, at ønskede 
rutiner, reflekser mv. i konkurrencesituationen afprøves og automatiseres 
i forbindelse med træning.

PSYKOLOGISK UDVIKLING
Efter puberteten kan de unge langt hen ad vejen betragtes som voksne, 
hvilket også betyder, at de i stigende grad kan undervises som voksne. 
Det betyder, at træneren har mulighed for frit at vælge, ud fra gruppens 
sammensætning og situationen, om der i træningen bør benyttes instruk-
tion, samtale eller coaching. Kørerne vil i denne periode have behov for, 
at mentale og taktiske aspekter får plads i træningen.

For træneren er det vigtigt at sørge for kørerudvikling og variation i 
træningen, således at kørerne bliver ved med at udvikle sig på alle om-
råder. Det er i denne periode også vigtigt at overvåge/evaluere kørernes 
træning, med henblik på at undgå udbrændthed.

Når speedwaykørerne når en vis alder, kan det være en fordel at ind-
drage dem i planlægningen af træningen. Ved at inddrage kørerne mest 
muligt bliver kørerne mere selvhjulpne og de tager et større ansvar for 
eget liv og idrætskarriere.
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KAPITEL 9: 
FYSISK TRÆNING
Med udgangspunkt i kapitel 8, som omhandlede, hvordan børn og unge 
udvikles fysiologisk før puberteten, i puberteten og efter puberteten, 
beskrives i dette kapitel, hvilket primært fokus, fysisk træning for de tre 
aldre bør have. I slutningen af kapitlet finder du et træningskatalog med 
forskellige øvelser, som for de flestes vedkommende kan laves ude på 
anlægget med de hjælpemidler, som typisk er til rådighed.

Fysisk træning er vigtigt for en speedwaykører. Den fysiske træning 
medvirker til at øge koncentrationsevnen og øger kørerens udholdenhed, 
styrke og koordination. I speedway er det afgørende, at køreren har sam-
me fysiske præstationsevne i heat 4, som han/hun har i heat 1, og det 
fysiske overskud kan være afgørende i marginalsituationer. Derudover 
skal man ikke glemme, at fysisk træning er skadesforebyggende.

Visse typer af træning medfører et større og mere hensigtsmæssigt 
udbytte end andre. Ved at udnytte træningspotentialet i de tre aldre for 
forskellige træningsformer øges muligheden for positiv sportslig udvik-
ling, der skaber motivation og glæde under træningen.

Hos børn og unge, der træner, kan det være svært at vurdere om præsta-
tionsmæssige fremgange skyldes den almindelige fysiologiske udvikling 
eller træning. Som træner bør man derfor være bevidst om den udvikling, 
børn og unge gennemgår, for at kunne vurdere træningseffekter og 
efterfølgende evaluere og tilpasse træningsforløb. 

TRÆNING FØR PUBERTETEN
Træning af kørere før puberteten bør lægge vægt på stor variation, invol-
vere hele kroppen og træne og udvikle mange forskellige bevægelser og 
færdigheder. Dette giver det største udbytte af træningen og sikrer stor 
motivation hos kørerne. 

TRÆNING AF MOTORIK, KOORDINATION, KROPSBEVIDSTHED 
OG KROPSKONTROL
Evnen til at kontrollere og styre sin krop udvikles hurtigt i spædbarnsal-
deren og frem til puberteten, og der er i denne alder det største potentia-
le for hurtigt at indlære nye bevægelser findes. Det betyder, at træning 
før puberteten primært bør stimulere til indlæring af nye bevægelser, der 
kan give kørerne et alsidigt og varieret bevægelsesrepertoire. Jo større 
kropsbevidsthed og bevægelseskontrol en kører har, jo nemmere vil det 
være at lære nye bevægelser, der ligger tæt på kendte bevægelser.

Da speedway på alle niveauer involverer brugen af både hænder og fød-
der på samme tid og hurtige reaktioner i forhold til omgivelserne samt en 
veludviklet fornemmelse for sin egen krops samspil med et redskab i be-
vægelse, er det oplagt at gennemføre fysisk træning før puberteten, der 
udfordrer kørerne på netop dette felt. Dette kan fx gøres gennem øvelser 
og lege med cykler, rulleskøjter og skateboard, boldspil og koordinati-
onsøvelser (se afsnit om træningsøvelser senere i dette kapitel – øvelse 
1.1.1. – 1.3.10). Fælles for øvelserne er, at de stiller krav til brugen af 
hænder og fødder på samme tid, samtidig med at kørerne skal forholde 
sig til omgivelserne. Det er vigtigt at skabe progression i øvelsernes 
sværhedsgrad, efterhånden som kørerne mestrer dem, for at sikre fortsat 
motivation og udvikling af færdigheder. Ofte kan små regelændringer og 
ændringer af antallet af involverede eller ændring af redskabstyper øge 
eller sænke øvelsernes sværhedsgrad.

Motorik- og koordinationstræning bør være et prioriteret element af alle 
ugens træningssessioner. Det er oplagt at bruge træningen som et led i 
fysisk opvarmning før køreteknisk speedwaytræning eller som et socialt 
element efter speedwaytræning.

I puberteten og efter puberteten er kørerne ikke i samme grad modta-
gelige for denne type træning som før puberteten. Dette bør dog ikke 
afholde trænere fra at benytte træningen som opvarmning inden anden 
fysisk træning eller som supplerende træning for disse aldersgrupper.

TRÆNING AF REAKTIONSEVNEN
Reaktionsevne er tæt koblet til en kørers koordination og dækker over, 
hvor hurtigt man kan reagere på en ændring i ens omgivelser eller et 
signal fra omgivelserne. I speedway er dette i høj grad afgørende, da en 
succesfuld start er koblet til en god reaktionsevne, og der under løbene 
ofte er meget kort tid til at reagere på ændringer i omgivelserne. Evnen 
til at reagere hurtigt på omgivelserne er koblet til koordinationen af hæn-
der og fødder. Børn før puberteten er derfor meget modtagelige overfor 
træning af reaktionsevnen.

Øvelser til træning af reaktionsevnen kan med fordel indeholde forskelli-
ge former for signaler som kørerne skal reagere på (øvelse 2.1.1 – 2.1.5).
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TRÆNING I PUBERTETEN
Træning af kørere i puberteten bør lægge vægt på etablering af grund-
læggende styrke og kondition samt at lære kørerne at træne struktureret 
og målrettet. Det er stadig vigtigt, at der er stor variation i træningen, 
så hele kroppen trænes alsidigt. Dette vil virke skadesforebyggende og 
forberede kørerne på den specifikke styrke- og konditionstræning, der 
bør gennemføres efter puberteten.

I speedway er det afgørende, at køreren under hvert løb i løbet af en eller 
flere løbsdage kan være koncentreret og træffe de rigtige beslutninger. 
En god kondition og udholdenhed vil sikre, at man i mindre grad udvikler 
træthed under et løb og dermed kan opretholde koncentrationen i de 
afgørende heat sidst på en løbsdag, samt at man efter et løb restitu-
erer hurtigere. Derfor er det oplagt, at man i puberteten lægger vægt 
på grundlæggende styrke og kondition, da mangel på dette kan være 
begrænsende for kørernes sportslige præstationer samt deres modtage-
lighed for den specifikke træning efter puberteten.

TRÆNING AF GRUNDLÆGGENDE STYRKE
For at skabe en balanceret over- og underkropsstyrke bør man træne de 
store muskelgrupper i benene (lægmusklerne, for- og baglårsmuskler 
og baldemuskulaturen), armene (over- og underarmsmuskulaturen) og 
overkroppen (mave-, ryg-, bryst- og skuldermuskulatur). For at udvikle en 
alsidig og generel styrke kan man med fordel lave funktionelle styr-
keøvelser, der involverer flere muskler på samme tid, træne med egen 
(eller makkers) kropsvægt og med relativt mange gentagelser (øvelse 
3.1.1 – 3.1.14). Frivægtsøvelser (håndvægte og vægtstænger) er effektiv 
træning, men skal gennemføres kontrolleret med korrekt teknik og med 
relativ lav til moderat belastning (øvelse 3.3.1 – 3.3.16). Maskinøvelser 
isolerer træningen til få muskler og til forholdsvis simple bevægelser, 
hvilket bør undgås i denne alder, da udbyttet er relativt lille sammenlig-
net med mere funktionelle og komplekse øvelser.

Uanset om man laver maskinøvelser, frivægtsøvelser eller egenvægts-
øvelser (evt. makkerøvelser) afhænger udbyttet af træningen af belast-
ningen i hver gentagelse man laver, antallet af gentagelser, antallet af 
runder (eller sæt) og pausen mellem hvert sæt. Når man planlægger sin 
styrketræning, skal man derfor tage stillig til følgende fire parametre:

• Belastning af hver gentagelse

Belastningen af hver gentagelse er relateret til, hvor mange kg man løf-
ter, hver gang man laver en gentagelse. I maskin- og med frivægtsøvelser 
er det nemt at indstille belastningen meget præcist, mens det med 
egenvægtsøvelser og makkerøvelser kan være svært at styre belastnin-
gen nøjagtigt. Jo større belastning, jo mere trænes muskler og nervesy-
stemet ved hver gentagelse. Når man skal angive belastningen kan man 
benytte begrebet RM, der står for ”Repetition Maximum”. 1 RM er det 
antal kg i en given øvelse, man kan løfte en gang, 2 RM er det antal kg, 
man kan løfte præcist to gange osv. Hvis man kan løfte 60 kg i bænkpres 
nøjagtigt fem gange og ikke seks, svarer 60 kg til ens 5 RM i bænkpres. 
Der findes RM-beregningsprogrammer på træningshjemmesider på 
nettet, hvor man ud fra en styrketest kan beregne fra 1 – 15 RM i den 
enkelte øvelse. Med træning øges ens styrke, og testen skal gennemfø-
res regelmæssigt, så træningsbelastningen jævnligt tilpasses.

Repetition Maximum (RM): 
Angiver belastningens størrelse, det vil sige, at ved for eksempel 
8 RM skal belastningen være så tung, at man kun kan lave otte 
gentagelser.
Kilde: Team Danmark

• Antal gentagelser i hvert sæt

Antallet af gentagelser afhænger af belastningen i den givne øvelse. Jo 
større belastning, jo færre gentagelser vil man maksimalt kunne tage. 
Øvelsen udføres et antal gange uden pause mellem hver gentagelse.

• Antal sæt

Antallet af sæt angiver, hvor mange gange man laver et bestemt antal 
gentagelser af en øvelse. Fx kan man lave 3 sæt á 6 gentagelser af 
bænkpres. Hvordan man bør sammensætte sit styrketræningsprogram 
afhænger af, hvilket træningsfokus og formål, man har med træningen – 
se oversigten under ”Styrkeøvelser” i øvelseskataloget.

• Pauser mellem hvert sæt

Pausen mellem hvert sæt skal tilpasses, så man opnår den ønskede resti-
tution mellem hvert sæt. Jo længere pause, jo mindre vil den udviklede 
træthed fra det gennemførte sæt påvirke det efterfølgende sæt.

Det er vigtigt, at man bygger styrketræning for børn i puberteten 
langsomt op. Man bør derefter starte med vægte, hvor man kan tage op 
til ca. 12 gentagelser, og derefter bygge op og udvide med træning af 
maksimal muskelstyrke og rate of force development. Man bør prioritere 
at lære sikker og korrekt teknik i de forskellige øvelser, inden man øger 
belastningen for at nedsætte risikoen for skader. 

For speedwaykørere er det relevant at have en generelt stor helkrops-
styrke uden at have en stor (og tung) muskelmasse, og man bør derfor 
undgå ”klassisk” bodybuildertræning, men i stedet søge en funktionel og 
alsidig styrke.

TRÆNING AF CORE-STABILITET
Core, eller kropsstammen, er den del af din krop, som vi også kalder tøn-
deregionen. Den består ikke kun af mave- og lændemuskler, men også af 
alle de små muskler, som stabiliserer rygsøjlen og bækkenet. Samlet set 
kaldes de for vores core-muskler. Opadtil i tønderegionen ligger mellem-
gulvet, den flade vejrtrækningsmuskel, som afgrænser tønderegionen fra 
vores brystkasse. Gulvet i tønderegionen udgøres af vores bækkenbund.

Core-stabilitet er fundamentet for al bevægelse. Uden core-muskler ville 
du fx ikke være i stand til at stå oprejst og bevæge dig på dine fødder.

Når du træner dine core-muskler eller kropsstammen, lærer du alle de 
forskellige muskler at arbejde effektivt sammen, så du opnår en stabilitet 
i kropsstammen og i din rygsøjle. Du bliver bedre til at kontrollere dine 
bevægelser og til at overføre energi fra dit kropscenter ud til dine arme 
og ben, og samtidig er du med til at støtte og stabilisere din rygsøjle.

Core muskulaturen kan bl.a. trænes ved hjælp af fitness-bold, TRX og RIP 
Trainer (øvelse 3.2.1 – 3.2.15).

TRÆNING AF GRUNDLÆGGENDE KONDITION
Som med den grundlæggende styrke bør den grundlæggende kondition 
trænes varieret. Dette kan gøres ved at benytte forskellige træningsfor-
mer som løb, cykling, MTB, svømning, rulleskøjter m.fl. Det er afgørende, 
at træningen forbedrer den aerobe kapacitet og effekt, men man kan 
med fordel også kombinere den aerobe træning med træning af den 
anaerobe effekt og kapacitet (øvelse 4.1.1 – 4.4.7). Intervaltræning er en 
klassisk og meget effektiv måde at træne kondition på. Begrebet dækker 
over korte arbejdsperioder med moderat til meget høj arbejdsintensitet 
afbrudt af kortere til mellemlange pauser.



50 speedway / atk

TRÆNING AF SPECIFIK STYRKE
Når man fra starten af puberteten har opbygget den grundlæggende 
styrke, kan man i slutningen af puberteten og efter puberteten begynde 
at gennemføre en mere specifik styrketræning rettet mod de muskel-
grupper, der især er belastet i speedway (mave-, ryg, nakke-, skulder-, 
over- og underarmsmuskulaturen). Man bør prioritere træning af udhol-
denhedsstyrken og evnen til at udvikle muskelkraft hurtigt i sin specifikke 
styrketræning. Se oversigten over styrketræning i forhold til træningser-
faring og –formål under ”Styrkeøvelser”..

TRÆNING EFTER PUBERTETEN
Efter puberteten bør man prioritere træning rettet mod de specifikke 
sportslige krav som speedway stiller. Uanset klasse og maskinstørrelse 
tager hvert heat ca. 1 minut, hvor arbejdsintensiteten er høj, og kørerne 
skal reagere hurtigt i afgørende situationer.

Specifik anaerob kapacitet og styrke
Den relativt korte løbstid med høj arbejdsintensitet stiller krav til en høj 
anaerob arbejdskapacitet og specifik styrke. Derfor bør man prioritere 
højintens intervalbaseret træning med fokus på både aerob og anaerob 
kapacitet- og effekttræning (øvelse 4.1.1 – 4.1.9, 4.2.1 – 4.2.12, 4.2.1 – 
4.2.12, 4.3.1 – 4.3.10, 4.4.1 – 4.4.7). 

Desuden bør styrketræning målrettes udvalgte muskelgrupper og 
arbejdsform.  

I en sportsgren som speedway, hvor sportslig succes afhænger af et 
stabilt højt præstationsniveau over en hel sæson, kan man for eksempel 
styrketræne efter følgende skema:

Vinterpausen giver mulighed for at forbedre specifikke fysiske parametre 
frem mod næste sæson. Afhængig af tiden til rådighed kan nedenståen-
de skema benyttes: 

 
 Muskel-
opbygning

 Muskel-
styrke

 Eksplosiv 
 muskelstyrke

4 uger til  
opbygning

 2 uger  1 uge  1 uge

8 uger til  
opbygning

 4 uger  2 uger  2 uger

12 uger til 
opbygning

 4-6 uger  3-4 uger  3-4 uger

   Mandag  Onsdag  Fredag

 Styrketræning  8-10RM  4-6RM  12-15RM

Træningsfokus Arbejdsintensitet Intervaltid Intervalpause

Aerob kapacitet 75 – 85 % af maks 3 – 10 minutter < 2 minutter

Aerob effekt 80 – 95 % af maks 1 – 4 minutter 1 – 4 minutter

Anaerob kapacitet 90 – 98 % af maks 30 – 1½ minutter 3 – 6 minutter

Anaerob effekt 95 – 100 % af maks 10 – 45 sekunder > 4 minutter

Tabel 1 Arbejdsintensitet, intervaltid og intervalpause for aerob og anaerob træning. 

Kilde: Team Danmark.
http://www.teamdanmark.dk/Eksperter/Fysisk-traening/Traeningsmodeller.aspx

Det betyder, at man skal tage stilling til fire elementer, når man planlæg-
ger sit enkelte træningspas:

• Arbejdsintensiteten: hvor hårdt arbejder man? 

Arbejdsintensiteten kan måles på flere forskellige måder, afhængigt af, 
om man vil lave aerob eller anaerob træning. Under aerob træning er 
det oplagt at bruge pulsen (antal hjerteslag i minuttet), så man beregner 
arbejdsintensiteten som en procent af ens maksimale puls. Under anaerob 
træning beregner man arbejdsintensiteten som en procent af den maksi-
male arbejdsintensitet udtrykt som den maksimale løbe- eller svømme-
hastighed eller det maksimale watt-antal (effekt) udviklet på en cykel.

• Intervaltiden: hvor langt er hvert interval?

Længden af hvert interval er i kombination med arbejdsintensiteten 
afgørende for, om det primært er kroppens aerobe eller anaerobe egen-
skaber, der trænes. På grund af udviklingen af træthed vil man ikke kunne 
opretholde en meget høj arbejdsintensitet i ret lang tid. Til gengæld vil 
der være et stort krav til kroppens anaerobe energisystemer, der kun 
trænes ved højtintenst kortvarig arbejde. Nedsættes arbejdsintensiteten 
til moderat til høj, vil man typisk kunne arbejde i lidt længere perioder. 
Dette vil stille store krav til de aerobe energisystemer (se tabel 1).

• Pausen: hvor lang pause er der mellem hvert interval?

Ved at indlægge pauser mellem arbejdsintervallerne i stedet for blot 
at arbejde i en længere uafbrudt periode får kroppen tid til at komme 
sig efter hver interval og er dermed i stand til samlet set at arbejde i 
længere tid. Længden af pauserne afgøres af, hvor meget et interval må 
påvirke det efterfølgende. Når man arbejder med meget høj intensitet, 
og der er udviklet stor træthed i et enkelt interval, skal man gøre pausen 
tilsvarende lang, hvis man ikke ønsker, at trætheden ”tages” med i næste 
interval. Omvendt, hvis man ikke har udviklet stor træthed på et enkelt 
interval (men blot er blevet forpustet), kan man med fordel gøre pausen 
relativ kort, så pulsen ikke falder mere end 20-30 slag i pausen i forhold 
til arbejdsperioden. Dette vil stille store krav til kroppens aerobe egen-
skaber gennem hele træningspasset.

• Træningsmængden: hvor stor er den totale træningstid (intervaltid x 
antal intervaller)?

Den samlede træningsmængde afgøres af antallet af intervaller og 
længden af hvert interval. Jo større træningsmængde, jo større bliver det 
samlede udbytte at træningspasset. Den samlede træningsmængde bør 
tilpasses, så hele træningspasset kan gennemføres med den ønskede in-
tensitet. Ydermere skal der tages hensyn til, at et træningspas med stor 
mængde vil medføre træthed, der kan påvirke træning de efterfølgende 
dage. Det er primært den individuelle træningsstatus, der afgør hvor stor 
en træningsmængde et træningspas kan have. Jo bedre træningsstatus, 
jo større træningsmængde kan hvert pas indeholde.

Generelt kan man opstille følgende råd for træning af aerob kapacitet 
og effekt og anaerob kapacitet og effekt i forhold til arbejdsintensitet, 
intervaltid og intervalpause:
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TRÆNINGSPLANLÆGNING
Træning bør altid planlægges på forskellige niveauer for at skabe den 
bedste sammenhæng mellem forskellige træningsperioder og trænings-
pas og for at få det optimale udbytte ud af den gennemførte træning.
• Planlægning af sæsonen (et halvt til et helt år)
o Placering og prioritering af sæsonens konkurrencer, så man har 

besluttet, hvornår man ønsker at være i bedst mulig form.
o Placering af forskellige træningsperioder, hvor træningen skal have 

bestemt fokus – fx opbygning af kondition eller grundstyrke.

• Planlægning af træningsperioder (en til tre måneder)
o Indholdet af forskellige træningsperioder – antallet af træningspas 

om ugen og fordelingen af forskellige træningspas i hver træningsu-
ge.

• Planlægning af træningsuger(et til tre uger)
o Placeringen af specifikke træningspas i løbet af hver uge, så køreren 

er frisk til vigtige træningspas og har tid til at restituere mellem hårde 
træningspas.

• Planlægning af træningspas
o Indholdet af hvert enkelt træningspas i forhold til træningsøvelser, 

intervaller, belastning, træningsintensitet, pauser, antal gentagelser 
og intervaller.

For at få det optimale ud af alle former for træning er det afgørende, 
at man planlægger det nøje i forhold til en række parametre. Dette 
gælder uanset, om man planlægger et enkelt træningspas, ugetræning, 
træningsperioder eller sæsonens træning.

• Formålet med træningen

Der bør altid være et klart defineret formål med træningen – hvad vil 
man opnå med den gennemførte træning? Dette gør det også muligt at 
evaluere træningen og lave justeringer undervejs.

• Placeringen af træningen i forhold til konkurrencer

For at sikre at man er klar til vigtige konkurrencer, bør træningen 
placereres, så man opnår de ønskede effekter af træningen men når at 
restituere fuldt til konkurrencen.

• Den aktuelle træningsstatus

Kørerens aktuelle træningsstatus afgør hvor hårdt, der kan trænes. 
Det er vigtigt at tage individuelle hensyn, så hver enkelt kører trænes i 
forhold til denne aktuelle træningsstatus. Trænes der for hårdt, kan det 
medføre skader.

• Kørerens træningsbaggrund

Kørerens træningsbaggrund har stor betydning for, hvordan denne reage-
rer på forskellige træningsformer. Jo større træningsbaggrund, jo hårdere 
kan der trænes. Der er derfor vigtigt, at man bygger sin træningsbag-
grund langsomt op, så man undgår skader.

• Træningens påvirkning af andre træningselementer

Al træning har ”biprodukter” i form af træthed og evt. muskelømhed. Et 
hårdt styrketræningspas vil ofte medføre muskelømhed i en til tre dage 
efter. Dette kan gøre det vanskeligt at gennemføre teknisk træning med 
brug af de trænede muskelgrupper med den ønskede kvalitet kort tid 
efter hård træning. Man bør derfor nøje overveje, hvor hård træningen 
skal være i forhold til den efterfølgende restitutionstid inden det næste 
træningspas.

To af de vigtigste ting for at opnå en succesfuld sportslig udvikling er 
langsigtet planlægning og tålmodighed. At opnå sit fulde sportslige 
potentiale tager mange år, og forcerer man sin træning, fører det ofte 
til skader. Det ses ofte, at man med forceret træning kan opnå kortvarig 
succes og udvikling fx i ungdomsårene, men det fører sjældent til langva-
rig sportslig succes. For at få de bedste muligheder for at opnå sit fulde 
potentiale bør man bygge træning langsomt og tålmodigt op og sigte på 
hele tiden at udvikle sig som kører. Start bagfra og udvikl de forudsæt-
ninger, som er vigtige som seniorkører.
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RESTITUTION
Restitution er den proces, der foregår når kroppen kommer sig efter en 
træningsbelastning. Når træningen belaster kroppen, reagerer den ved 
at bygge sig op igen og blive lidt bedre, end den var før træningen. Det 
vil sige, at træning i princippet er den proces, der gør kroppen i stand 
til at blive bedre, og restitutionen er den proces, der gør kroppen bedre. 
Det betyder, at uanset hvor hårdt og hvor længe man træner, afhænger 
udbyttet af træningen i høj grad af kvaliteten af restitutionen. 

Tema Danmarks eksperter har udviklet et restitutionskoncept, som giver 
nogle enkle anbefalinger til, hvordan god restitution opnås.

Ifølge Team Danmark kan cirka 95 pct. af den fremgang, som du ser som 
følge af træning, relateres til restitutionskonceptets base, som består af 
kvaliteten af både træningen, kosten, søvnen og den mentale og sociale 
genopladning. Således er det kun cirka fem pct. som kan relateres til 
restitutionskonceptets top (aktiv restitution, ernæringsmæssig restituti-
on, og passiv restitution). Det er derfor vigtigt at du, først og fremmest, 
har ”basen i pyramiden” i orden ved at sikre kvalitet og kontinuitet i din 
træning, din kost, din søvn og i din mentale og sociale genopladning. 

Det er trænerens opgave at planlægge træningen, så der gives de bedste 
muligheder for, at køreren kan opnå den optimale balance mellem træ-
ning og restitution. Samtidigt er det meget vigtigt, at køreren lærer sin 
krop at kende og kan mærke, hvornår der kan være behov for mere eller 
mindre restitution eller justeret træningsindhold. Populært kan man sige, 
at ”Træneren skal kende sin kører, og køreren skal kende sin krop.”

I mange idrætsgrene og træningsmiljøer får man social status at træne 
meget. Der er dog ingen stærk lineær sammenhæng mellem trænings-
timer, løbede eller cyklede kilometer eller antal gentagelser og sportslig 
udvikling. Udviklingen afhænger i lige så høj grad af den kvalitet, som 
træningen indeholder. Ofte vil man med fordel kunne træne mere inten-
sivt i kortere tid, starte sin restitution tidligere og dermed træne igen 
tidligere fremfor at træne i meget langt tid med en lavere intensitet og 
dermed have længere tid, før man kan træne igen.

SKADER I FORBINDELSE MED FYSISK TRÆNING
Skader af forskellige typer er et problem i alle former for idræt, og 
de færreste kørere undgår at blive skadet i løbet af deres karrierer. 
Desværre er skader lig med kortere eller længere perioder, hvor man ikke 
kan træne normalt, hvilket betyder at ens udvikling forstyrres. Man bør 
derfor så vidt muligt minimere antallet af skader, man oplever i sin karri-
ere – hvilket er lettere sagt end gjort! Et helt centralt element i forsøget 
på at begrænset antallet af skader er at skabe kontinuitet og fornuftig 
progression i den fysiske træning. Derudover er forskellige former for 
skadesforbyggende træning hensigtsmæssigt som et led i alsidig fysisk 
træning.

Man deler typisk idrætsskader op i enten akutte skader eller overbelast-
ningsskader.

AKUTTE SKADER
Akutte skader sker som følge af et uheld, hvor man ofte ikke har 
mulighed for at undgå skaden. Det kan være et sammenstød med en 

Team Danmarks Restitutionskoncept. Du kan læse mere om restitution på Team Danmarks hjemmeside.

TEAM DANMARKS
RESTITUTIONSKONCEPT

ERNÆRINGSMÆSSIG 
RESTITUTION

AKTIV 
RESTITUTION

PASSIV 
RESTITUTION

TRÆNING/
KONKURRENCE

TOPPRÆSTATION

RESTITUTIONSKONCEPTET
Virker kun hvis du aktivt bruger det!

Det er enkle tiltag - gør det planlagt, gentaget og med 
fuldt fokus

• Har du forberedt dit restitutionsmåltid før din træning/konkurrence?
• Har du sat tid af til aktiv og passiv restitution efter træning/konkurrence?
• Sikrer du, at du får væske nok når du træner/konkurrerer og i løbet af dagen?
• Har du planlagt, hvornår du skal i seng i aften, og hvornår du skal op i morgen?
• Genoplader du med kvalitet? Er du fuldt tilstede i det, du gør, hvad enten det er 

træning, restitution eller genopladning?

Scan koden og læs mere om 
restitution på Team Danmarks 
hjemmeside

1. STATISK UDSPÆNDING 
3 x 10-15 sek stræk af de store muskelgrupper

2. KONTRAST-/KULDEBEHANDLING  
(BASSIN/BALJE/HAV/SØ/BRUSER)  
Kontrast: 8-14 min skiftevis koldt (10-15°C) og 
varmt vand (38-40°C) i forholdet 1:1 
Kulde: 7-15 min i koldt vand (10-15°C)

3. KOMPRESSION 
Brug beklædningsdele med fuld længde mellem 
træningspas/konkurrencer – så længe som muligt 
(minimum 30 min)

4. SUPPLERENDE RESTITUTIONSTILTAG  
Massage – Biofeedback – Game Ready – 
Mindfulness – Konstruktiv evaluering

• 10 min let til moderat  
aktivitet ved 50-60% 
af maxpuls

NØGLEORD
• Planlægning
• Gentagelse
• Fokus

2

1

3

4

• RESTITUTIONS- 
MÅLTID: 
Protein: ~0,25g/kg 
kropsvægt 
Kulhydrat: ~0,5-1,0g 
/kg kropsvægt

• VÆSKE: 
Erstat 120-150% af 
tabt væskemængde 
indenfor 0-4 timer

TRÆNING · KOST · SØVN · GENOPLADNING

5 %

95 %
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modstander, et fald, uheldig landing eller lignende. Visse akutte skader 
som forstuvninger af led eller fibersprængninger kan være forårsaget 
af en kombination af en uheldig situation og en styrkerelateret svaghed 
omkring det skadede led eller den ramte muskel. Dårlig kondition øger 
sandsynligheden for akutte skader pga. tidligere udtrætning.

Har man svage og ustabile ankler, og man løber på et meget ujævnt 
underlag vil risikoen for en forstuvning givetvis være større, end hvis man 
har stærke og stabile ankler (eller løber på et mindre ujævnt underlag). 
Det betyder, at man med forbyggende træning kan nedsætte risikoen 
for få akutte skader. Man kan dog aldrig helt sikre sig mod denne typer 
skader, da en stor del afhænger af tilfældigheder. Derfor bør man altid, 
når man vælger sin træningsform overveje, hvor stor risikoen for skader/
uheld er i forhold til konsekvenserne ved en eventuelt skade/uheld.

Når man cykeltræner på enten mountainbike eller racercykel, er det 
fristende at køre meget stærkt på nedkørsler, og man kan sagtens nå 
hastigheder på 50 – 80 km/t. Afhængig af hvor god en cykelrytter man 
er, og hvor godt man kender terrænet, er risikoen for styrt ikke nødven-
digvis særlig stor. Desværre kan konsekvenserne være meget store ved 
et styrt på asfalt med 80 km/t eller i en skov med 50 km/t til trods for 
cykelhjelm. Et brækket kraveben, håndled, albue eller hjernerystelse vil 
kunne holde en kører fra at træne normalt i flere uger. En sådan skade 
vil måske betyde mindre for en speedwaykører i vinterhalvåret, men kan 
potentielt have store sportslige konsekvenser, hvis det sker kort inden 
vigtige konkurrencer.

OVERBELASTNINGSSKADER
Overbelastningsskader sker som følge af for meget eller forkert træning i 
forhold til, hvad kroppen kan tåle. Det er typisk betændelse i ledbånd el-
ler sener. Mange kan opleve at få ondt i achillessenen, hvis man løber for 
mange kilometer over en kort periode. Overbelastningsskader er relateret 
til den gennemførte træning og den tilhørende restitution. Hvis der ikke 
er en balance mellem træning og restitution i forhold til kørerens træ-
ningstilstand, vil overbelastningsskader kunne opstå. Normalt er denne 
type skader relativt lang tid undervejs, og man mærker dem typisk i form 
af ømhed i forbindelse med og efter træning. Overbelastningsskader kan 
være meget svære at komme af med, hvis de har været der længe. Da 
skaderne er træning-restitutionsrelaterede, kan de undgås med fornuftig 
træningsplanlægning og alsidig træning. Dette stiller i høj grad krav til 
trænerens arbejde, men også til kørerens evne til at lytte til sin krop og 
sige fra, når noget føles forkert. Reagerer man tidligt i skadesforløbet, og 
undlader at træne videre med smerter i led og sener, kan man undgå at 
skulle holde lange træningspauser.

OPVARMNING
Inden kørerne skal ind til den første træning eller det første heat, er det 
vigtigt, at de gennemfører opvarmning. Gerne sammen med holdkamme-
rater, træner og evt. holdleder. 

Når man varmer op, omstiller kredsløbet sig fra hvile til arbejde, så blodet 
og ilten kommer ud til de arbejdende muskler. Åndedrættet bliver dybere 
og hurtigere. Muskeltemperaturen stiger og når i løbet af 10-15 minutter 
en temperatur omkring 38-39 °C. De kemiske processer i kroppen bliver 
hurtigere ved højere temperatur. Gnidningsmodstanden i muskler, led 
og bindevæv bliver mindre. Nervesystemet påvirkes, så vores impulser 
sendes hurtigere fra muskler til hjerne. Grunden til, at vores legem-
stemperatur stiger, når vi varmer op er, at musklerne kun er i stand til at 
udnytte 20-25 % af energien til arbejde – resten omsættes til varme. Det 
er vigtigt at have et godt opvarmningsprogram, og det må gerne variere 
fra gang til gang. Du bør dog huske på, at:
• Starte i et roligt tempo

Hvorfor er det vigtigt at varme op?
Opvarmning 
- Gør kroppen fysisk klar og øger dermed præstationsevnen
- Forebygger skader
- Hjælper kørerne med at indstille sig mentalt
- Styrker relationerne mellem kørerne

• Undgå store bevægelsesudslag og voldsomme temposkift i starten
• Opvarmning bør indeholde dynamisk udstrækning af musklerne for at 

forebygge skader
• Tøjet skal være behageligt at bevæge sig i og hjælpe til at holde 

varmen
• Sørge for variation mellem de muskelgrupper du arbejder med
• De vigtigste muskelgrupper og led skal arbejdes godt igennem

Som træner bør man være opmærksom på, at hvis det er koldt i vejret, 
så kan det blive nødvendigt med ekstra opvarmning mellem træningspas 
eller heat. En ”kold” kører præsterer ikke optimalt.

TRÆNINGSØVELSER
Træningen er primært egnet til kørere før puberteten, men kan med 
fordel også benyttes af ældre aldersgrupper som opvarmning inden køre-
teknisk træning, som supplerende fysisk træning efter endt køreteknisk 
træning eller som selvstående fysisk træning. Vær dog opmærksom på, 
at hvis træningen skal have en trænende effekt og altså virke som mere 
end opvarmning, må kørerne være klar over, at de bliver trætte og at 
dette kan have indflydelse på de efterfølgende køretekniske egenskaber.

MOTORIK, KOORDINATION, KROPSBEVIDSTHED OG KROPS-
KONTROL
Formålet med træningen er dels at udvikle kørernes motorik, koordina-
tion, kropsbevidsthed og kropskontrol, dels at gøre kørerne mere udhol-
dende og stærkere, så dét at håndtere maskinen, at køre flere løb på én 
dag osv. føles lettere og der dermed er større overskud til de tekniske 
køreegenskaber. 

Generelt for mange af de nedenstående øvelser er, at de kan laves på 
speedwaybaner med simple redskaber, som man relativt nemt kan få ad-
gang til. Dette er gjort for at gøre det nemt at gennemføre fysisk træning 
i forbindelse med køreteknisk træning. Spil og lege, der involverer både 
arme, ben og redskaber på samme tid, udfordrer koordinering af bevæ-
gelser og balancen af kroppen, og samtidig er der typisk flere deltagere, 
så man hele tiden skal forholde sig til andres bevægelser. 
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1.2. Boldspil

1.2.1 Angoriansk fodbold
• Mindst 8 deltager deles i to hold og spiller på en 10x 30m (eller større) 

bane med en bold.
• I hver ende af banen er et 2x3 meter målfelt. 
• Man må løbe med bolden og kaste den til sine holdspillere.
• Der scores point ved at løbe bolden ind i modstanderens målfelt eller 

kaste bolden ind til en medspiller, der står i målfeltet. 
• Røres boldholderen, overtager modstanderholdet bolden med et 

frikast. 
• Kastes bolden ud over side- eller baglinjen, overtager modstanderhol-

det bolden.
• Forslag til ændringer: Ved mere end 20 deltagere kan flere hold og 

målfelter benyttes.

1.2.2 Stikbold med en eller flere bolde
• Mindst 6 deltagere spiller på en bane på 10x 20m med en relativt blød 

bold.
• Man vinder, når man er den eneste levende spiller tilbage.
• Man må ikke løbe med bolden, og man dør, hvis man rammes af 

bolden.
• Man lever op igen, hvis den der har skudt en, selv dør. 
• Forslag til ændringer: Der spilles med flere bolde. 

1.2.3 Rullehockey
• Mindst 4 deltagere deles på to hold. 
• Ingen løft af hockeystave over hoftehøjde.
• Ingen kropstacklinger.
• Forslag til ændringer: Flere hold med hvert sit mål.
• Forslag til ændringer: Flere bolde. 

1.0. Cykel-, rulleskøjte-, skateboardlege

1.1.1 Flaskeindsamling
• 4 - 12 deltagere deles i 2 hold.
• Der spilles på en kvadratisk bane på 8x8m til 20x20m med en base til 

hvert hold i hver sin ende af banen.
• 20 – 30 flasker eller kegler med halvdelen i en farve og den anden 

halvdel i en anden farve fordeles på banen.
• Hvert hold skal indsamle halvdelen af flaskerne så hurtigt som muligt 

ved at køre rundt på banen og hente flaskerne tilbage til holdets base.
• Hver deltager må kun hente en flaske af gangen.
• Hver gang en flaske væltes, skal man som straf køre rundt om banen, 

inden man må fortsætte i spillet.
• Forslag til ændringer: Forskellige farver flasker giver forskellige 

 straffe, hvis de væltes. 

1.1.2 Slalomstafet
• 4 - 12 deltagere deles i 2 – 4 hold.
• Der opstilles en bane for hvert hold med flasker, kegler eller brugte 

dæk som forhindringer.
• Banen køres igennem af hver deltager på hvert hold og et dæk, bold, 

flaske eller lignende bruges som depeche, der skal gives videre til 
næste holdkammerat. 

• Forslag til ændringer: banerne er forskellige og hvert hold skal igen-
nem alle banerne en gang.

1.1.3 Find din makker!
• 6 – 16 deltagere deles i par. 
• Der spilles på en kvadratisk bane på 8x8m til 20x20m med 4 kegler 

som er markeret med 1, 2, 3 og 4 fordelt rundt om på banen.
• Hvert par har en bold, en flaske, et dæk eller lignende som depeche, 

som skal afleveres til hinanden, så mange gange som muligt på 2 – 4 
minutter. 

• Efter første aflevering skal den ene spiller i hvert par runde kegle 
nummer 1 og den anden spiller runde kegle nummer 3, efter anden 
aflevering skal kegle nummer 2 og nummer 4 rundes, efter tredje afle-
vering skal kegle nummer 1 og 3 igen rundes osv. Hver spiller runder 
således en kegle efter hver aflevering. 

• Tabes depechen skal makkerparret runde alle keglerne, inden de må 
fortsætte spillet. 

• Forslag til ændringer: Depechen skal kastes som aflevering.
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1.3. Koordinations øvelser
• 1.3.1 10x Sprællemandshop med overgang til 10x omvendt sprælle-

mandshop.

• 1.3.2 10x Diagonalhop med overgang til 10x pasgangshop. 
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• 1.3.3 Modsat armsving – højre arm svinger den ene vej rundt, sam-
tidig med at venstre arm svinger den anden vej rundt. Skift retning 
efter 15 sving. 

• 1.3.4 Hop på stedet med modsat armsvin. 
• 1.3.5 Løb med høje knæ – kombiner med armsving.

• 1.3.6 Løb med hælspark – kombiner med armsving.

• 1.3.7 Løb med høje knæ på hvert tredje skridt – kombiner med 
armsving. 

• 1.3.8 Løb med hælspark på hvert tredje skridt – kombiner med 
armsving. 

• 1.3.9 Baglæns løb med hælspark på hvert skridt – evt. kombineret 
med armsving.

• 1.3.10 Baglæns løb med høje knæ på hvert skridt - evt. kombineret 
med armsving.

2. Reaktionsøvelser
Formålet med træningen er at udvikle kørernes evne til at reagere hurtigt 
på forskellige former for signaler. 

2.1.1 Først på klappet
• Mindst 4 deltagere.
• Deltagerne står på linje for enden af en 10-30 meter bane.
• Starten bliver angivet med et klap, og deltagerne skal hurtigst muligt 

til enden af banen.
• Forslag til ændringer:
• Deltagerne står med ryggen til løbsretningen og skal vende sig ved 

klappet og løbe til målstregen. 
• Deltagerne hopper på stedet indtil startsignalet gives.
• Ved startsignalet skal deltagerne ned på maven og op, inden de må 

løbe mod målstregen. 
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2.1.2 Først på vinket
• Mindst 4 deltagere.
• Deltagerne står på linje for enden af en 10-30 meter bane.
• Starten bliver angivet med et vink, og deltagerne skal hurtigst muligt 

til enden af banen.
• Forslag til ændringer:
• Deltagerne står med ryggen til løbsretningen og skal vende sig ved 

klappet og løbe til målstregen. 
• Deltagerne hopper på stedet, indtil startsignalet gives.
• Ved startsignalet skal deltagerne ned på maven og op, inden de må 

løbe mod målstregen. 

2.1.3 Alle på linje
• Mindst 4 deltagere.
• Deltagerne står på række i midten af en 20-50 meter bane.
• Der kan løbes mod både højre og venstre baglinje af bane.
• Ved et bestemt signal løbes mod højre, og ved et andet signal løbes 

mod venstre. 
• Trænerne varierer signalet, så deltagerne ikke på forhånd ved, hvilken 

vej, der skal løbes. 
• Forslag til ændringer:
• Deltagerne hopper på stedet, indtil startsignalet gives.
• Ved startsignalet skal deltagerne ned på maven og op inden de må 

løbe mod målstregen. 

2.1.4 Flygt fra skyggen  
• Mindst 4 deltagere der deles i par.
• Hvert par står på række med den ene deltager 1 – 2 meter foran den 

anden på en 10 – 30 meter bane. 
• På trænerens startsignal skal den forreste deltager flygte fra den 

bagerste (Skyggen).
• Hver gang Skyggen fanger den flygtende, gives et strafpoint. 
• Ved 6 strafpoint byttes roller. 
• Forslag til ændringer:
• Deltagerne står med ryggen til løbsretningen og skal vende sig ved 

startsignalet og løber til målstregen. 
• Deltagerne hopper på stedet, indtil startsignalet gives.
• Ved startsignalet skal deltagerne ned på maven og op, inden de må 

løbe mod målstregen. 

2.1.5 Hvem opdager storken?
• Mindst 4 deltagere.
• Deltagerne står på en linje med hjelm på for enden af en 10 – 30 

meter lang bane. 
• Træneren står bag ved deltagerne og kaster en bold eller kegle ind 

over hovedet på deltagerne.
• Deltagerne må løbe, så snart de ser den kastede rekvisit. 
• Forslag til ændringer:
• Deltagerne står med ryggen til løbsretningen og skal vende sig ved 

startsignalet og løbe til målstregen. 
• Deltagerne hopper på stedet, indtil startsignalet gives.
• Ved startsignalet skal deltagerne ned på maven og op, inden de må 

løbe mod målstregen. 

3. Styrkeøvelser
Formålet med styrketræningen er at øge muskelstyrken generelt set. 
Hvad og hvordan man bør træne for at få et optimalt udbytte af sin styr-
ketræning, afhænger først og fremmest af træningserfaring og –niveau. 
Der bør også tages stilling til, hvad man vil opnå med træningen, hvor 
lang tid man har, samt hvor mange gange om ugen man kan styrketræne. 

Nedenfor ses Team Danmarks anbefalinger til, hvordan træningen tilpas-
ses træningserfaring for at øge muskelopbygning, muskelstyrke og/eller 
eksplosiv muskelstyrke.

Kilde: Team Danmark

Mål Træningsniveau Belastning ifht. 
1 RM

RM repetitioner Sæt / pauser Pas pr. 
uge

Intentionel  
hastighed

Muskelopbygninger Begynder 60-70% 8-12 1-3 / 1-2 min. 2-3 Langsom - moderat

Muskelopbygninger Øvet 70-80% 6-12 3-5 / 1-2 min. 2-4 Langsom - moderat

Muskelopbygninger Elite 70-100% 1-12 
(oftest 6-12)

3-8 / 1-3 min. 4-6 Langsom - moderat

Muskelstyrke Begynder 60-70% 8-12 1-3 / 1-2 min. 2-3 Langsom - moderat

Muskelstyrke Øvet 70-80% 6-12 3-5 / 2-3 min. 2-4 Moderat

Muskelstyrke Elite 90-100% 1-12 3-5 / 2-4 min. 3-6 Maksimal

Eksplosiv muskelstyrke Begynder Tung > 80%
Let*
30-50%

Træn styrke 
5-10

1-3 / 3-5 min. 2-3 Moderat
Moderat-maksimal

Eksplosiv muskelstyrke Øvet Tung > 80%
Let*
30-50%

3-6
3-10

1-3 / 3-5 min. 2-4 Maksimal
Maksimal

Eksplosiv muskelstyrke Elite Tung > 80%
Let*
30-60%

1-6
3-10

2-6 / 3-5 min. 2-6 Maksimal
Maksimal
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I det følgende skelnes mellem følgende øvelsestyper: Egenvægts- og 
makkerøvelser, fitnessbold- og TRX øvelser til primær træning af udhol-
denhedsstyrke og stabilitetsstyrke og frivægtsøvelser til primær træning 
af maksimal muskelstyrke.

3.1. Egenvægts- og makkerøvelser
• 3.1.1 Sidelænskast med medicinbold eller lignende:
• Sid med bøjede ben og overkroppen lænet tilbage. En medicinbold 

kastes fra en makker og gribes. Den føres hurtigt til hver side, inden 
den kastes tilbage til makkeren.

• Træner især muskler omkring kropsstammen og skuldrene

3.1.2 På knæ med medicinbold eller lignende:
• Lig på knæene, let foroverbøjet og støtte på anklerne. Bøj fremover 

til skiftevis skiftevis højre og venstre side. Lav armstrækning på 
medicinbold ved hver landing.

• Træner især muskler omkring kropstammen, skuldrene og håndledde-
ne.
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3.1.3 Isbjørn på glatis:
• Start på alle fire og lad arme og ben vandre ud. Gå så langt ud som 

muligt og gå derefter ind til udgangspunktet igen. 
• Træner muskler omkring kropsstammen og skuldrene.

3.1.4 Bjørnekram (makkerøvelse):
• Giv hinanden et stort kram og forsøg at skubben hinanden bagud. 

Kæmp i 10 – 30 sekunder og slip ikke grebet, før kampen er slut.
• Træner muskler i benene, kropstammen og armene.

3.1.5 Kampen om krammet (makkerøvelse):
• Det gælder om at få fat under armene på sin makker og forhindre sin 

modstander i det samme. Søg infighten og arbejd med armene for at 
komme ind på livet af modstanderen. 

• Træner muskler i benene, kropstammen og armene.
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3.1.6 Levende begravet
• Man ligger på ryggen med en sandsæk (10-25 kg afhængig af kører-

nes styrke og størrelse) over brystet. 
• Sandsækken skal nu løftes op i strakte arme over hovedet i stående 

stilling, uden at hænderne rører gulvet. 
• Træner muskler i benene, kropstammen og armene.

3.1.7 Løft den døde baby
• En sandsæk skal løftes fra gulvet op i strakte arme over hovedet. 
• Det ene knæ skal røre gulvet mellem hvert løft. 
• Træner muskler i benene, kropstammen og armene.
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3.1.10 Foldekniv
• Lig på ryggen med strakte samlede ben og armene strakte over 

hovedet. 
• Løft og sænk både overkrop og ben samtidig, så hænder og fødder 

mødes oppe i luften over maven. 
• Varier ved kun at løfte en arm og et ben samtidig. 
• Træner muskler i maven.

3.1.11 Rygbøjninger
• Lig på maven med hænderne på panden og fødder i gulvet. 
• Løft og sænk overkroppen uden at fødderne løftes.
• Varier ved at strække armene ud over hovedet. 

3.1.12 Diagonalløft
• Lig på maven med fødderne i gulvet og armene strakte på gulvet over 

hovedet. 
• Løft og sænk højre arm og venstre ben samtidigt.
• Skift til venstre arm og højre ben og skift tilbage. 
• Træner muskler i ryggen og skuldre. 

3.1.8 Armstrækninger
• Man støtter på hænder med lige krop og lidt mere en skulderbredde 

afstand mellem hænderne. 
• Kroppen sænkes og hæves uden at bagdelen stritter eller maven 

hænger. 
• Varier eventuelt afstanden mellem hænderne. 
• Træner muskler i arme og skuldre. 

3.1.9 Mavebøjninger
• Lig på ryggen med bøjede knæ og fødderne i gulvet. 
• Hold hænderne på hovedet (uden at trække i nakken) og hæv og sænk 

overkroppen så hovedet og ryggen løftes fra gulvet. 
• Varier med skrå løft af overkroppen, så man skiftevis går op til højre 

og venstre side.
• Varier med ekstra vægt i hænderne. 
• Træner muskler i maven.
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3.1.13 Ryst på hovedet 
• En kører sidder på en stol med hjelm på.
• En makker skubber let til hjelmen og den anden forsøger at holde 

hovedet i ro. 
• Træner muskler på for- og bagsiden af nakken. 

3.1.14 Styr på det hele 
• En kører står med normal fatning på et løst styr. 
• En makker forsøger at dreje styret skiftevis mod højre og venstre. 
• Køreren forsøger at holde styret i ro.
• Træner muskler i arme og hænder.

3.2. Fitnessbold og TRX træning
Træning med fitnessbolde og TRX (eller lignende rebudstyr) består af 
både simple og komplekse øvelser, der ofte inddrager mange muskler i 
både over- og underkrop. Belastningen i hver øvelse kan varieres, og træ-
ningen er oplagt som styrkeudholdenhedstræning og stabilitetstræning.

3.2.1 Mavebøjninger på fitnessbold 
• Lig med ryggen på bolden med fødderne i gulvet og hænderne bag 

hovedet.
• Bøj overkroppen fremover.
• Træner muskler i maven og kropsstammen.

3.2.2 Rygbøjninger på fitnessbold 
• Lig med maven på bolden med fødderne i gulvet og hænderne bag 

hovedet.
• Løft overkroppen bagover.
• Træner muskler i ryggen og kropsstammen.

3.2.3 Armstrækninger på fitnessbold #1
• Lig med lige krop med fødderne på gulvet og begge hænder på 

bolden.
• Kroppen sænkes og hæves uden at bagdelen stritter eller maven 

hænger.
• Træner muskler i arme, skuldre og kropsstammen.

3.2.4 Armstrækninger på fitnessbold #2
• Lig med lige krop med fødderne på bolden og begge hænder på 

gulvet.
• Kroppen sænkes og hæves uden at bagdelen stritter eller maven 

hænger.
• Træner muskler i arme, skuldre og kropsstammen.

3.2.5 Hunden ruller
• Lig med ryggen på bolden og med fødderne på gulvet.
• Rul en omgang omkring kroppens længdeakse, uden at hænderne rør 

bolden eller gulvet. 
• Træner muskler i kropsstammen.

3.2.6 Enden er nær på fitnessbold
• Lig med lige krop (maven ned mod gulvet), begge fødder på bolden og 

begge hænder på gulvet. 
• Løft numsen så højt som muligt ved at rulle bolden ind under kroppen. 
• Træner muskler i maven og kropsstammen.

3.2.7 Front flyers i TRX (eller lignende udstyr) 
• Stå fremoverlænet med et håndtag i hver hånd strakt foran kroppen. 
• Hold kroppen lige og før armene kontrolleret ud til siden. 
• Træner muskler i arme, skuldre og kropsstammen.

3.2.8 Back flyers i TRX (eller lignende udstyr) 
• Stå bagoverlænet med et håndtag i hver hånd strakt foran kroppen. 
• Hold kroppen lige og før armene kontrolleret ud til siden. 
• Træner muskler i arme, skuldre og kropsstammen.

3.2.9 Top front flyers i TRX (eller lignende udstyr) 
• Stå fremoverlænet med et håndtag i hver hånd strakt foran kroppen. 
• Hold kroppen lige og før armene kontrolleret op over hovedet. 
• Træner muskler i arme, skuldre og kropsstammen.

3.2.10 Enden er nær i TRX (eller lignende udstyr) 
• Lig med lige løftet krop (maven mod gulvet) med fødderne i håndtage-

ne og hænderne på gulvet.  
• Løft numsen så højt som muligt ved at føre håndtagene ind under 

kroppen. 
• Træner muskler i arme, skuldre og kropsstammen.

3.2.11 Armstrækninger i TRX (eller lignende udstyr) 
• Lig med lige løftet krop (maven mod gulvet) med fødderne på gulvet 

og hænderne i håndtagene holdt i skulderbredde.  
• Løft numsen så højt som muligt ved at føre håndtagene ind under 

kroppen. 
• Kroppen sænkes og hæves uden at bagdelen stritter eller maven 

hænger.
• Træner muskler i arme, skuldre og kropsstammen.

3.2.12 1-bens-squat med TRX (eller lignende udstyr)
• Fat TRX-håndtaget med overhåndsgreb. Stil dig ca. 1,5 meter fra 

ankerpunktet, og løft det ene ben fra jorden.
• Stræk armene, mens du læner dig bagud. 
• Mens du sænker bagdelen mod gulvet, skal hælen blive i jorden. Kom 

så langt ned som muligt, og pres dig så op til startpositionen. Benene 
skal lave hovedparten af arbejdet, så træk kun lige nok i armene til 
at komme op. Bliv ved, så længe du kan, og gentag så med det andet 
ben.

• Træner lårets for- og bagside, ballemusklerne, lænd og mave. 

3.2.13 Atomic push-up med TRX (eller lignende udstyr)
• TRX’ens greb hænger 25-30 cm over jorden. Du har placeret en vrist i 

hvert greb og ligger med samlede fødder. Gør dig stiv som et bræt, så 
du ligger helt lige. 

• Start med at lave en klassisk armbøjning ved at sænke brystet ned 
til gulvet. Så snart du har strakt armene helt ud igen, skyder du 
bagdelen i vejret og trækker begge knæ op mod brystet – som under 
en mavebøjning. Stræk benene ud igen, så du kommer tilbage til 
startpositionen. 

• Træner især bryst, arme og mave.

3.2.14 Hasecykling i TRX (eller lignende udstyr)
• Justér TRX-remmenes længde, så grebene befinder sig 25-30 cm 

over jorden. Lig på ryggen med en hæl i hvert greb, og hvil armene 
afslappet på jorden. 

• Skyd hoften højt op mod loftet, og træk benene til dig, så lårene 
danner en ret vinkel mod kroppen. 

• Nu starter den egentlige TRX-øvelse: Skub den ene fod frem, indtil 
benet er helt strakt, og træk den så tilbage. Skub så den anden fod 
frem, og bliv på den måde ved med at ‘cykle’ i roligt tempo.

• Træner knæhaser, baller og lænd.
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3.2.15 Roning i TRX (eller lignende udstyr)
• Fat et greb i hver hånd, og læn dig bagud. Hold kroppen rank og stiv 

som et bræt. Armene skal være helt strakte og pege lige frem fra dine 
skuldre. 

• Jo tættere på vandret du ligger, desto hårdere bliver øvelsen. Hånd-
fladerne peger ind mod hinanden. 

• Træk kroppen op til TRX-grebene, mens du fokuserer på at samle 
skulderbladene og holde albuerne ind til kroppen. Når hænderne rører 
brystkassen, sænker du dig ned igen.

• Træner de brede rygmuskler, skuldrene og dine overarme. 

3.3. Frivægtsøvelser
Træning med frie vægte kan gøres af alle aldersgrupper, men belast-
ningen bør tilpasses aldersgruppen samt den enkelte kørers teknik og 
træningsniveau. Køreren skal kunne håndtere øvelsen teknisk set, før 
der trænes til udmattelse. Børn kan træne til nær udmattelse på 14-16 
RM, hvis de mestrer teknikken, og unge i pubertet og efter kan træne til 
udmattelse på 6 -8 RM.

Disse øvelser bør suppleres med øvelser for kropsstamme og kan derfor 
ikke stå alene.

3.3.1 Kropshævninger
• Hæng i en overligger eller lignende.
• Løft og sænk kroppen, så brystkassen rører overliggeren.  
• Varier eventuelt fatningen (overhånd/underhånd), afstanden mellem 

hænderne eller om man rammer overliggeren med brystkassen eller 
nakken. 

• Træner muskler i skuldre, arme og hænder.
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3.3.4 Skuldermix
• Stå stabilt med en håndvægt i hver hånd. 
• Håndvægtene føres samtidig først lige frem til skulderhøjde foran 

kroppen og tilbage til udgangspunktet.
• Håndvægtene føres derefter samtidig lige ud til siden til skulderhøjde 

ud for skuldrene og tilbage til udgangspunktet.
• Håndvægtene føres derefter samtidig skråt tilbage til en ca. 45 

grades vinkel væk fra kroppen og tilbage til udgangspunktet. 
• Disse tre bevægelser udgør en gentagelses af øvelsen. 
• Fokus stabile skulder og albuer og strakte arme. Undgå at svinge 

håndvægtene.
• Træner muskler skuldre og arme.

3.3.2 Bænkpres med vægtstang
• Lig stabilt på ryggen.
• Vægtstangen løftes ud af stativet og sænkes til ca. 5 – 10 cm over 

brystkassen og løftes tilbage til strakte armen. 
• Fokus: Stabile skuldre og en kontrolleret bevægelse. 
• Varier ved brug af håndvægte i stedet for vægtstang. 
• Træner muskler i brystkasse, skuldre og arme.

3.3.3 Stød med vægtstang
• Stå stabilt med vægtstangen hvilende på brystkassen med fatning i 

skulderbredde. 
• Løft til strakte arme over hovedet og sænk til udgangspunktet. 
• Fokus: Stabile skuldre. 
• Varier ved brugen af håndvægte i stedet for vægtstang.
• Træner muskler i skuldre og arme.  
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3.3.5 Flyers
• Stå med let forskudte fødder, overkroppen foroverbøjet med ret ryg 

og en håndvægt i hver hånd. 
• Løft begge håndvægte samtidigt til skulderhøjde og sænk til udgangs-

punktet. 
• Fokus: Stabil overkrop og skuldre. Undgå at svinge håndvægtene op. 
• Træner muskler i ryggen, skuldre og arme.

3.3.6 One arm rowing
• Stå på et ben, et knæ på en bænk og med en hånd på bænken med en 

vægtstang hængende i den frie hånd. 
• Hold ryggen lige og skuldrene i samme højde. 
• Løft håndvægten til armhulen og sænk tilbage til udgangspunktet. 
• Fokus: Stabile skuldre. Undgå at flytte overkroppen under bevægel-

sen.
• Træner muskler i ryggen, skuldre og arme. 
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3.3.7 Squat
• Stå stabilt med fødderne i skulderbredde, ret ryg og vægtstangen 

hvilende på skuldrene. 
• Kig skråt opad, spænd i lænderyggen, gå kontrolleret ned i knæ og 

bevæg dig eksplosivt op og tilbage til udgangspunktet. 
• Fokus: Stabil overkrop og stabile knæ (undgå knæ, der bevæger sig 

fra side til side).
• Træner muskler i ben, baller, ryg og mave.

3.3.8 Lunges
• Stå stabilt med fødderne i skulderbredde, ret ryg og vægtstangen 

hvilende på skuldrene.
• Træd et langt skridt frem på højre ben og før venstre ben fladt langs 

jorden til udfald med ca. 90 grader i knæene. Skub dig selv eksplosivt, 
fladt tilbage til udgangsposition.

• Spænd i lænderyggen og hold overkroppen lodret under hele udførel-
sen.

• Træd frem på skiftevis højre og venstre ben. 
• Fokus: Stabil overkrop og stabile knæ (undgå knæ, der bevæger sig 

fra side til side). 
• Træner muskler i ben, baller, ryg og mave. 
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3.3.9 Kajaksving:
• Lig på ryggen på en bænk med vægtstangen i hænderne med bred 

fatning. 
• Sving til begge siden uden at miste balancen eller kontrollen med 

stangen. 
• Træner muskler i skuldre, overarme, underarme, mave og ryg. 

3.3.10 Stående møllesving:
• Stå oprejst med en vægtstang i let bøjede eller strakte arme.
• Sving den kontrolleret fra side til side ved at dreje overkroppen.
• Træner muskler i skuldre, overarme, underarme, mave og ryg.

3.3.11 Siddende møllesving:
• Som stående møllesving blot i siddende stilling så underkroppen er 

fikseret.
• Træner muskler i skuldre, overarme, underarme, mave og ryg.

3.3.12 Den roterende vægtskive:
• Stå oprejst med en vægtskive i hænderne. 
• Sving vægtskiven i cirkler omkring hovedet.
• Træner muskler i skuldre, overarme, underarme, mave og ryg.

3.3.13 Nakkefleksion:
• Lig på ryggen på en bænk med støtte under hovedet (vigtigt) og en 

vægtskive på panden.
• Løft hovedet fra bænken og sænk til udgangspunktet uden at løfte 

skulderne. 
• Træner muskler på forsiden af nakken. 

3.3.14 Nakkeekstension:
• Lig på ryggen på en bænk med hovedet hængende uden støtte og en 

vægtskive bag hovedet.
• Løft hovedet med brystkassen hvilende på bænken. 
• Træner muskler på bagsiden af nakken. 

3.3.15 Grib vægtstangen (to hænder):
• Stå let foroverbøjet med ret ryg og med en vægtstang i hænderne. 
• Slip og grib vægtstangen inden den rammer gulvet. 
• Træner muskler i arme og hænder.  

3.3.16 Grib håndvægten (en hånd):
• Stå let foroverbøjet med ret ryg og med en håndvægt i den ene hånd.
• Slip og grib håndvægten med skiftevis den ene og den anden hånd. 
• Træner muskler i arme og hænder. 

4. Konditionstræning
Formålet med træningen er at forbedre kørernes kondition og udholden-
hed gennem effektiv og let praktiserbar træning. Træningen består af 
intervaltræning og indeholder altid opvarmning før intervaller og ned-
varmning efter intervaller. Opvarmning kan typisk være 10-15 minutters 
arbejde med lav intensitet (55-65 %), hvor de sidste 3 minutter indehol-
der korte perioder med højere intensitet (75-90 %). Nedvarmningen kan 
typisk være 5-10 minutters arbejde med lav intensitet (55-65 %).  

Programmerne er bygget op af 
• et antal sæt á intervaller 
• et antal intervaller i hvert sæt
• en intervallængde i minutter eller sekunder
• en intervalpause i minutter eller sekunder 
• en sætpause i minutter eller sekunder

Eksempel:
Intervaller: 2x 6x 90 sekunder [60 sekunder] {3}.

Betyder: 2 sæt á 6 intervaller på hver 90 sekunder med 60 sekunders 
pause mellem hvert interval og med 3 minutters sætpause – skrevet som 
2x 6x 90 sekunder [60 sekunder] {3}.

I stedet for at angive intervaltiden i sekunder eller minutter, kan man 
også benytte faste intervaldistancer, der skal tilbagelægges. Dette gør 
det muligt at sammenligne tiden for en bestemt løbedistance i løbet af en 
træningsperiode. 

4.1. Intervaller til aerob kapacitet 
Løbe- eller rulleskøjtetræning

4.1.1 Intervaller: 5x 3minutter [90 sekunder] 85 %

4.1.2 Intervaller: 3x 5 minutter [2 minutter] 80 % 

4.1.3 Intervaller: 4x 4 minutter [60 sekunder] 75 %

4.1.4 Intervaller: 2x 8 minutter [2 minutter] 80 %

4.1.5 Intervaller: 8 minutter [60 sekunder] 75 % + 6 minutter [90 sekun-
der] 80 % + 4 minutter

Cykeltræning
4.1.6 Intervaller: 5x 5 minutter [60 sekunder] 80 %

4.1.7 Intervaller: 4x 7 minutter [90 sekunder] 75 %

4.1.8 Intervaller: 3x 8 minutter [2 minutter] 85 %

4.1.9 Intervaller: 2x 6 minutter [2 minutter] 85 % + 3x 4 minutter [60 
sekunder] 75 % {3 minutter} 

4.2. Intervaller til aerob effekt
Løbe- og rulleskøjtetræning
4.2.1 Intervaller: 15x 60 sekunder [60 sekunder] 90 %

4.2.2 Intervaller: 10x 90 sekunder [60 sekunder] 85 %

4.2.3 Intervaller: 8x 2 minutter [60 sekunder] 80 % + 8x 60 sekunder [60 
sekunder] 85 %

4.2.4 Intervaller: 2x (4 + 3 + 2 + 1 minutter) [90 sekunder] 85 %

4.2.5 Intervaller: 3x (3 + 2 + 1 minutter) [2 minutter] 90 %

4.2.6 Intervaller: 2x 4 minutter [4 minutter] 95 % + 3x 3 minutter [4 
minutter] 95 % {4 minutter}

4.2.7 Intervaller: 5x 3x 1 minutter [90 sekunder] 95 % {4 minutter}

Cykeltræning
4.2.8 Intervaller: 20x 60 sekunder (bakkesprint) [rul ned af bakken – 90 
sekunder] 90 %

4.2.9 Intervaller: 8x 3 minutter [3 minutter] 95 %

4.2.10 Intervaller: 4x 4 minutter [60 sekunder] 95 % + 4x 2 minutter [60 
sekunder] 95 %

4.2.11 Intervaller: 6x (3 + 2 + 1 minutter) [2 minutter] 90 %

4.2.12 Intervaller: 15x 2 minutter [2 minutter] 90 %
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4.3. Intervaller til anaerob kapacitet
Løbe- og rulleskøjtetræning
4.3.1 Intervaller: 10x 60 sekunder [3 minutter] 92 %

4.3.2 Intervaller: 8x 90 sekunder [4 minutter] 92 %

4.3.3 Intervaller: 6x 2 minutter [6 minutter] 95 %

4.3.4 Intervaller: 10x 30 sekunder bakkeløb [6 minutter] 96 %

4.3.4 Intervaller: 5x (60 sekunder + 30 sekunder) [60 sekunder] {4 minut-
ter} 96 %

4.3.5 Intervaller: 4x (30 sekunder + 30 sekunder + 30 sekunder) [60 sekun-
der] {6 minutter} 98 %

4.3.6 Intervaller: 5x (45 sekunder + 45 sekunder) [ 60 sekunder] {4} 92 %

Cykeltræning
4.3.7 Intervaller: 16x 90 sekunder [3 minutter] 92 %

4.3.8 Intervaller: 6x 2.5 minutter [4 minutter] 95 %

4.3.9 Intervaller: 10x (60 sekunder + 60 sekunder + 60 sekunder) [45 
sekunder] {3 minutter} 98 %

4.3.10 Intervaller: 20x (60 sekunder på flad vej direkte videre til 30 sekun-
der op af bakke) [3 minutter] 95 %

4.4. Intervaller til anaerob effekt
Løbe-, rulleskøjte og cykeltræning
4.4.1 Intervaller: 20x 10 sekunder [4 minutter] 100 %

4.4.2 Intervaller: 15x 20 sekunder [6 minutter] 98 %

4.4.3 Intervaller: 10x 30 sekunder [8 minutter] 96 %

4.4.4 Intervaller: 8x (10 sekunder + 15 sekunder +20 sekunder + 15 sekun-
der + 10 sekunder) [4 minutter] {8 minutter} 98 %

4.4.5 Intervaller: 8x (45 sekunder + 30 sekunder + 15 sekunder) [5 minut-
ter] {10 minutter} 100 %

4.4.6 Intervaller: 8x 45 sekunder [6 minutter] 96 %

4.4.7 Intervaller: 10x (20 sekunder + 20 sekunder) [1 minutter] {6} 100 %
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KAPITEL 10: 
MENTALTRÆNING

Figur 10: Team Danmarks sportspsykologiske model – ”Det mentale hjul” Team Danmarks sportspsykologiske model. Kilde: www.teamdanmark.dk.
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Formålet med dette kapitel er at beskrive, hvad mentaltræning er, hvad 
formålet med mentaltræning er før, under og efter puberteten samt at 
give ideer til, hvordan man kan gribe opgaven med mentaltræning an som 
træner, uanset kørerens alder og niveau.

I sportens verden kan mentaltræning anvendes på alle niveauer, og alle 
speedwaykørere, uanset alder, kan finde inspiration i mentaltræning. 
Bevidstheden om hvordan man kan anvende det øges med alderen, og 
når køreren når det højeste niveau, fylder det mentale arbejde rigtig 
meget. Det øger muligheden for at være mentalt forberedt og nå de mål, 
man enten selv har sat eller har sat sammen med andre.

Erfaringer fra Team Danmark og forskningen viser, at det kan lade sig 
gøre at arbejde med mentale færdigheder (fx koncentration, målsætnin-
ger, visualisering og afspænding) både før, under og efter puberteten.

HVAD ER MENTALTRÆNING?
Mentaltræning handler om træning af mentale færdigheder og rækker 
ind i alle facetter af speedwaysporten og livet. Mentaltræning er en 
systematisk forberedelse (fx til træning eller konkurrence), hvor man be-
vidst søger at påvirke sin præstation ved hjælp af forskellige værktøjer, 
bl.a. sansebilleder, tanker og indre dialog.
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Den fysiske træning og mentaltræning går hånd i hånd. Mentaltræning 
kan ikke erstatte den fysiske træning, men er en nødvendig del af den 
daglige træning for at kunne opnå en optimal præstationsforbedring og 
opøve evnen til at få det bedste ud af enhver situation.

MÅLET MED MENTALTRÆNING
Målet med den mentale træning for børn og unge i perioden før og under 
puberteten er læring, udvikling og trivsel. For kørere efter puberteten og 
talent-/elitekørere er målet oftest præstationsoptimering. 

På den foregående side ses det mentale hjul, som repræsenterer otte 
centrale mentale færdigheder, der skal sikre optimalt udbytte af træning 
og konkurrence. Det gælder både for bredde- og talent/elitekørere, selv-
om det oprindeligt er udviklet til eliteniveauet af Team Danmark.

Det mentale hjul skal forstås på den måde, at det for alle kørere - men 
særligt børn og unge - er vigtigt at huske basis: et godt selvværd, en 
indre drivkraft og lyst til at træne, kærlighed til sporten, gode kammerat-
skaber, en balanceret identitet, hvor der er plads til at føle sig som både 
menneske og kører, en lyst til at tage ansvar for sin egen udvikling m.v. 
Før puberteten vil dette overskygge alt andet i vigtighed, og det vil især 
være en opgave for trænerne og klubben at understøtte en sådan positiv 
udvikling.

KØRERENS MÅLSÆTNING
Målsætning og motivation er to sider af samme sag. Målsætninger 
skaber motivation og bidrager til fokus, ejerskab og retning hos køreren. 
Det bliver noget, køreren selv tager ejerskab for og gør af egen drift, og 
ikke udelukkende på grund af trænerens forventninger. 

Arbejdet med målsætninger bør først komme i spil ved træning af kørere 
efter puberteten eller tidligst i slutningen af puberteten. Først her tillader 
den psykologiske udvikling, at køreren kan rumme et sådant fokus. 

Der findes naturligvis flere former for mål, som alle indvirker forskelligt 
på køreren og dennes motivation. Herunder er beskrevet tre typer.

• Procesmål handler om, hvordan fx en teknisk detalje kan trænes eller 
hvordan der kan arbejdes med at holde fokus på et eller flere tekniske 
momenter (fx: hvordan træner jeg bedst mine kropsbevægelser i 
startøjeblikket).

• Præstationsmål udtrykkes ofte ved et fokus på egen indsats og udvik-
ling. Et præstationsmål er inden for kørerens kontrol og kan fx være 
fokus på tekniske, taktiske eller mentale aspekter, som køreren gerne 
vil lykkes med i konkurrence efter målrettet træning (fx at kunne 
holde fokus på den måde, jeg har øvet min start på til træning).

• Resultatmål udtrykkes ofte ved et fokus på placering eller sejr. Et 
resultatmål er uden for kørerens direkte kontrol, da vi ikke kan kon-
trollere konkurrentens niveau eller præstationsevne (fx ønsket om at 
komme i top 5 til en bestemt konkurrence).

Målsætningerne bør udformes således, at de bygger på huskeordet 
SMART, som står for: specifikke, målbare, acceptable, realistiske og 
tidsbegrænsede mål. Målet skal passe til køreren, så det hverken bliver 
for højt eller for lavt – begge dele trækker ned i forhold til motivationen. 
Ved at gøre målene specifikke og målbare, kan fremgang og hermed for-
bedring af speedwaykørerens evner forholdsvis nemt observeres. Her er 
procesmål gode, da de skaber opmærksomhed hos køreren på det, som 
køreren selv kan gøre for at opfylde målet. Hvis der er sat et langsigtet 
mål, som fx at blive danmarksmester, kan det opdeles i flere kortsigtede 
delmål, der kan fungere som pejlemærker og evaluering af, om køreren er 
på rette vej. Det er vigtigt, at mål opleves tiltrækkende og er accepteret 

af den enkelte kører, og ikke bare er et udtryk for trænerens forvent-
ninger. Derfor bør køreren i videst muligt omfang inddrages i selve 
processen med at opstille gode og brugbare mål.

Når man som træner opstiller en målsætning, kan man med fordel over-
veje og/eller spørge ind til følgende:
• Hvilke af dine styrker hjælper dig med at nå målene?
• Hvilke områder kan du især forbedre for at opfylde din målsætning?
• Skal målsætningen være kendt af andre eller kun af dig selv? For 

nogle kørere vil det virke stærkt motiverende, at så mange som 
muligt kender til deres mål, hvorimod andre kørere vil føle det som et 
unødvendigt ekstra pres, hvis andre kender til deres målsætning.

• Hvilke centrale ressourcepersoner findes der i dit liv, som kan og vil 
støtte dig i at opnå din målsætning?

• Du bør have målsætninger for andre dele af dit liv udover de speed-
wayspecifikke mål. Mål for andre dele af livet kan være en god inve-
stering for identiteten og selvværdet den dag, hvor man ikke længere 
kører speedway.

KONSTRUKTIV EVALUERING
Evaluering giver mulighed for at undersøge, på hvilke områder, køreren 
kunne have gjort det bedre, og hvordan køreren tænkte, følte og handle-
de i situationer, hvor køreren lykkedes særlig godt. Dette kan så bruges 
til at videreudvikle køreren.

Evaluering af træning/konkurrence er utrolig vigtigt for speedway-
kørerens motivation, idet køreren herved må forholde sig til sin egen 
præstation og udvikling. Det bruges derfor allerede bredt på talent- og 
landsholdsniveau. Det anbefales ikke at bruge det på kørere før puberte-
ten, da de psykologiske kompetencer ikke er fuldt udviklet endnu.

KONKURRENCESTRATEGIER OG MENTAL FORBEREDELSE
Det er en god idé at have nogle klare praktiske og mentale strategier 
og rutiner for tiden op til konkurrence, under konkurrence og efter 
konkurrence. Det anbefales først at træne dette med kørere, der er ovre 
puberteten (tidligst i slutningen af puberteten), hvor fokus kan være 
større grundet fuld psykologisk udvikling. Strategierne skaber ro, fokus 
og hjælper køreren til at finde det rette mentale niveau i situationen.

Dette kan gøres ved hjælp af en scenarie-oversigt - også kaldet en 
gameplan. En god gameplan bør indeholde strategier for alle de mulige 
situationer, som man kan blive udsat for i en situation (fx konkurrence), 
så man bliver i stand til at reagere konstruktivt, når og hvis situationerne 
opstår - uanset hvad der sker. Eksempelvis kan man gennemgå forskelli-
ge scenarier alt efter om det bliver regnvejr eller tørvejr, hvilken opsæt-
ning man bør vælge eller hvordan startstedet forberedes. Det er meget 
forskelligt fra kører til kører, hvor detaljeret en gameplan, man ønsker. 

Trænerens input til gameplanen er at hjælpe køreren til at få øje på, hvil-
ke situationer, der kan give stressoplevelser. Hvad er det, der kan bringe 
køreren ud af balance? Hvilke forhold har tidligere haft negativ indfly-
delse på præstationen? Træneren bør være opmærksom på, hvordan 
køreren reagerer i forskellige stresssituationer. Det er derfor afgørende, 
at træneren har en tillidsfuld og god relation til køreren.

Bagerst i bogen finder du to forskellige eksempler på, hvordan en mental 
gameplan kan se ud.

FOKUS PÅ KØRERUDVIKLING
Rigtig mange omkring køreren, fx forældre, kærester, andre kørere, 
trænere, pressen - og ikke mindst køreren selv - vurderer ofte kørerens 
præstation ud fra det resultatmæssige perspektiv. Har jeg tabt eller 
vundet i dag? Kom der en pokal med hjem? I så fald regnes præstationen 
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mange gange som en succes. Men det behøver ikke at være tilfældet. 
Fokusér i stedet på kørerens præstation i forhold til de ting, der bliver 
arbejdet med til træning og kørerens tekniske niveau.

Hvis der arbejdes med indlæring af fx starten, bør der fokuseres på, 
hvordan dette fungerede i selve konkurrencen: Virkede starterne efter 
hensigten og kunne det udføres under konkurrencepres?

Træneren bør være forbillede og garant for denne tankegang. Når der 
fx coaches til løb, er det centralt, at fokus ligger på den kørermæssige 
præstation. I evalueringen af kørerens præstation kan træneren stille 
spørgsmål som: Hvordan synes du det gik? Hvordan synes du, at du kom 
gennem sving 1-2? Tog du de rigtige beslutninger undervejs? Hvordan 
vil du vurdere din præstation? Stil gerne både generelle og specifikke 
spørgsmål.

Såfremt der primært arbejdes med det udviklingsmæssige frem for det 
resultatmæssige, vil køreren ikke hele tiden opleve det mentale pres for 
at skabe resultater og opnå status gennem disse. Dermed vil der heller 
være så mange humørmæssige op- og nedture alt efter sejre og neder-
lag, som kan gøre, at køreren mister motivation.

KONCENTRATION
Målrettet koncentration kaldes også for fokusering. Koncentration vil 
sige, at man fokuserer på et bestemt, afgrænset område, og at man 
udelukker alt andet. Ved kun at fokusere på det, som er vigtigt i den 
pågældende konkurrence eller træningspas samt udelukke tilråb, larm og 
lignende, undgår man, at tankerne pludseligt befinder sig et sted uden 
for situationen. Mister man først fokus, vil præstationsevnen næsten 
øjeblikkeligt falde.

Som speedwaykører er det især vigtigt at kunne fokusere i starten, da 
man skal reagere hurtigt og præcist, når startsnoren går op. Kort sagt 
skal man, lige præcis her, optræne evnen til at være 100 % til stede i 
nuet. Det er hele tiden den næste bevægelse, som er det vigtigste.

Rutiner har en stor og dokumenteret effekt på koncentrationsevnen. Hvis 
man til træning ofte udfører en specifik rutine, lige inden man koncentre-
rer sig - fx at man altid har de samme rutiner omkring opvarmning eller 
hører en bestemt sang inden et løb - så bliver rutinen en grund til - eller 
stimulus for koncentration. Rutiner må ikke være for vanskelige eller 
energikrævende at udføre, og de har stor risiko for at indvirke negativt 
på præstationen i de tilfælde, hvor de ikke er mulige at udføre; fx kan det 
for en speedwaykører virke som en lykkeamulet, hvis én bestemt person 
(mor, kæreste, ven) er med til løb, og hvad så, hvis vedkommende af den 
ene eller anden grund ikke har mulighed for at deltage! 

Koncentration er noget, alle speedwaykørere bør have styr på, men vi 
anbefaler først at bruge dette element af mentaltræning til fulde fra 
puberteten og opefter på grund af den mentale udvikling.

INDRE DIALOG
Den indre dialog handler om de tanker, køreren gør sig om sig selv i 
forhold til fx den kommende træning eller konkurrence. Den indre dialog 
er kørerens samtale med sig selv. Den positive indre samtale styrker nor-
malt kørerens selvtillid, motivation og præstation, hvorimod den negative 
indre samtale svækker disse egenskaber. Positiv indre dialog er brugen af 
bekræftelser, der begynder med ’jeg-erklæringer’ for at styrke en positiv 
tankegang i opfyldelsen af et mål:

”Jeg er sikker i min evne”
”Jeg er positiv”
”Jeg vil angribe banen hårdt”

”Jeg kommer til at være hurtigst over stregen”
”Jeg er afslappet”
”Jeg når mine mål” eller ”jeg er parat”

Udgangspunktet for positiv indre dialog er at udnytte det underbevid-
ste til at styrke en positiv holdning. Fx vil køreren, som har brug for at 
forbedre sin startteknik eller elementer i teknikken, kunne sige til sig selv 
”Jeg er afslappet, da jeg ved, det hjælper min teknik” eller ”Jeg tager 
mine konkurrenter i starten, fordi jeg har en god teknik”. Da udsagnene 
er simple, kan indre dialog bruges til speedwaykørere i alle aldre, men 
det har mest gavn fra puberteten og opefter, da de unges hjerner her er 
udviklet til at kunne forstå og rumme elementet indre dialog.

SELVTILLID
Selvtillid og selvværd er ikke det samme. Selvtillid dækker over vores ev-
ner og tro på, at vi kan udføre en konkret handling i en konkret situation. 
Selvværd retter sig mere imod, om man som person anerkender sin egen 
værdi. Selvværd handler bl.a. om ens egen oplevelse af at have værdi 
som den person man er. Hvis ikke man oplever at være værdsat, skaber 
det lavt selvværd.

En speedwaykører kan fx sagtens have stor selvtillid i forbindelse med 
starten og ned mod 1. sving, men lille selvtillid i andre situationer, 
som fx at køre oppe i belægningen. Derfor bliver det særligt vigtigt for 
speedwaykøreren at styrke selvtilliden på alle områder. Selvtillid og 
selvværd er vigtigt på alle aldersniveauer inden for speedway, og da det 
er et mentalt element, selv de mindste kan forstå og kapere, er det fint at 
arbejde med dette i almindelighed selv før puberteten. Dog bør det først 
have stor fokus fra puberteten og opefter. Træneren kan bl.a. stimulere 
kørerens selvtillid ved at opstille realistiske og opnåelige mål for træning 
og konkurrence. Derudover kan træneren hjælpe køreren med at anerken-
de sine egne præstationer ved at fremhæve de færdigheder, som køreren 
er god til – både på speedwaycyklen og i andre sammenhænge.

AFSPÆNDING/SPÆNDINGSREGULERING
Spændingsregulering er evnen til at kunne regulere sin nervøsitet, så 
spændingsniveauet er optimalt til præstationen. Grundspænding er det 
individuelle spændingsniveau umiddelbart før en konkurrence. Det kan 
variere fra lav til høj.

Lav grundspænding vil sige, at man er forholdsvis afslappet før konkur-
rencen. Bliver spændingen for lav, får man svært ved at sætte sig op til 
konkurrencen, hvorimod høj grundspænding medfører, at man er mere 
nervøs og anspændt. Stress og uhensigtsmæssige spændinger i kroppen 
hæmmer såvel de fysiologiske som de psykologiske betingelser for at 
præstere. Kroppen bliver stiv og krampagtig, og man får svært ved at yde 
en god præstation. 

Det optimale spændingsniveau befinder sig et sted midt imellem lav og 
høj grundspænding. Dog er der også her store individuelle forskelle, idet 
nogle kørere præsterer bedst under pres, mens andre igen søger at und-
gå enhver form for pres. Træneren kender bedst sine egne kørere og kan 
ud fra dette kendskab afgøre, hvordan hver enkelt kører bedst hjælpes, fx 
hvis han/hun bliver bange eller hjælpeløs i en løbssituation.

I speedway er spændingsregulering primært brugbart for kørere i slut-pu-
bertet/efter-pubertet, der har valgt at deltage i konkurrencer.

VISUALISERING
Visualisering er en mental teknik, hvor man tænker i billeder. Man tager 
udgangspunkt, primært i egne tidligere succeser og sejrsfølelser for at 
skabe et livagtigt og positivt udgangspunkt. I speedway kan en kører fx 
se sig selv i et vindende øjeblik i et løb, se sig selv komme bedst ud af 
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starten eller først over målstregen og høre speakeren annoncere én selv 
som vinder af heatet. Visualiseringen giver en positiv effekt i kørerens 
sind, idet vedkommende ser sig selv gå gennem de forskellige trin og 
udføre bestemte handlinger for at opnå et mål. Køreren bør anvende 
mange sanser i visualiseringen for at kunne se billedet for sig (se, høre, 
føle, lugte, smage). Visualisering kan også anvendes, hvis køreren er ude 
med en skade. Fra andre idrætsgrene er der eksempler på, at udøvere, 
ved hjælp af mentaltræning, ikke præsterede væsentlig dårligere efter 
de kom tilbage til sporten.

SÅDAN LAVER DU MENTALTRÆNING
Når man arbejder med udvikling af sportspsykologiske færdigheder, har 
træneren stor betydning for, om det lykkes eller ej. Uanset om det er 
træneren selv eller en idrætspsykolog, der introducerer de forskellige 
temaer, så er det vigtigt, at der følges op i den daglige træning. Nedenfor 
følger en række konkrete råd til, hvordan træneren kan bakke op om 
kørernes udvikling af en konkret psykologisk færdighed:
• Snak om færdigheden, gerne til hver træning (ligesom du ville gøre 

det med en teknisk eller taktisk færdighed)
• Understreg, hvilken værdi, færdigheden har for præstationer i speed-

way
• Øg kørernes opmærksomhed på færdigheden ved at give eksempler 

på, når det lykkes og ikke lykkes
• Giv plads til at træne færdigheden i træningen, lav gerne øvelser, der 

passer til
• Ros de kørere, der udvikler færdigheden, - gerne foran gruppen, eller 

ligefrem offentligt
• Sørg for, at kørerne evaluerer, hvor gode de har været til den specifik-

ke færdighed efter hvert træningspas

INTEGRER DEN MENTALE DEL I KØRETRÆNINGEN
Udbyttet er for lille, når den mentale træning foregår i et klasselokale og 
lever sit eget liv ved siden af den øvrige træning. Så integrer gerne en 
positiv, indre dialog, når det går mindre godt. Igangsæt en øvelse, hvor 
du ved, at køreren kommer til at klare sig mindre godt og bed samtidig 
køreren om at lægge mærke til, hvilke følelser og tanker, der strømmer 
igennem hans krop. Efter øvelsens ophør kan træneren sammen med 
køreren tage en snak om, hvad der skete.

ARBEJD SYSTEMATISK OG OVER LÆNGERE TID
Mentaltræning kræver, som al anden træning, systematik, regelmæssig-
hed og løbende evaluering for at komme til at virke.

TILRETTELÆG FOR HELE GRUPPEN
Mentaltræning bør integreres i arbejdet med en større gruppe af kørere, 
gerne i form af fælles snakke, øvelser mv. Hvis man vælger en enkelt 
kører ud til mental træning bør det foregå et afsides sted, da mange børn 
og unge ikke ønsker at blive udstillet foran andre.

INTEGRER NØGLEPERSONER
Det er afgørende, at nøglepersoner ved, hvad den mentale træning hand-
ler om - og allerhelst er involveret i den. Det gælder trænere, forældre, 
ledere, de andre i træningsgruppen. Hvis en kører oplever at stå alene 
med en mental udfordring, kan den ofte blive skubbet til side eller nedpri-
oriteret i træningen. Hvis nøglepersoner derimod spørger nysgerrigt ind 
og måske følger dele af programmet, så bliver det en del af dagligdagen 
og ikke så tabubelagt.

SÆT FOKUS PÅ AT OPTIMERE TRÆNING FØR FOKUS PÅ AT 
OPTIMERE KONKURRENCE
Når man begynder at arbejde med de mentale færdigheder, så start med 
at bruge dem med henblik på at optimere træningen. Arbejd gerne med 
koncentration, men lad det handle om at holde fokus i træning.

TÆNK I HANDLINGER
Når man vil arbejde med et tema som fx engagement, bliver det hurtigt 
abstrakt. Diskuter med kørerne, hvordan en engageret kører ser ud i 
en række situationer (når han/hun kører først eller sidst over målstre-
gen, når det blæser og regner, når køreren er træt). Lav en liste med 
konkrete handlinger, som kan opprioriteres, eller som man vil se mere af 
i træningen. Lav øvelser, der bevidst skaber modgang, eller ekstra eller 
ensformige træningspas. Evaluer på kørernes engagement efter øvelsen.

MENTALTRÆNING FØR OG UNDER PUBERTETEN
Børns psykologiske modenhed har stor betydning for, hvor modtagelige 
de er over for mentaltræning. For de yngste aldersklasser gælder følgen-
de retningslinjer:
• Gør den mentale træning praktisk orienteret. Mentaltræning virker 

bedst, når det mentale kædes direkte sammen med den anden træ-
ning – eksempelvis at bruge visualisering som del af træningen af en 
konkret færdighed.

• Øvelserne bør være simple og korte – især i starten – så børnene 
langsomt vænner sig til at lave denne form for træning.

• Arbejd med billeder før tanker. Når man tager hul på træning af men-
tale færdigheder (det mentale hjul) anbefaler vi, at man lægger ud 
med visualisering. Unge kørere har lettere ved at arbejde med billeder 
end med tanker. Visualisering kan desuden introduceres i sammen-
hæng med en række andre formål – fx at øve teknik via visualisering 
ved at lade speedwaykørerne visualisere dele af en øvelse/bevægel-
se, inden de udfører den.

• Det underliggende mål for øvelserne bør være udvikling frem for 
konkurrence. Dvs. arbejdes der fx med målsætning, er formålet med 
øvelserne at forstå begrebet målsætning snarere end at opnå de 
aktuelt opsatte mål.

• Husk personlighed og identitet – den nederste del af det mentale 
hjul. Ønsker man at læse mere om dette kan det læses i kapitlet om 
psykologi i Team Danmarks generelle bog: ”Aldersrelateret træning”.

MENTALTRÆNING EFTER PUBERTET
Afsnittet er fokuseret på talent-/elitekørere, men flere af de centrale 
pointer gør sig også gældende for breddekørere efter puberteten. Efter 
puberteten er idrætten oftest blevet en vigtig faktor i den unges liv. Træ-
ningsmængden ligger typisk på 15-20 timer ugentlig træning ved siden af 
uddannelse eller arbejde. Der bruges ofte mere tid på konkurrencer, og 
resultater får større og større betydning.

Efter puberteten vil det være relevant at begynde at arbejde med 
præstationsoptimerende mentale færdigheder og teknikker. Men i denne 
periode begynder køreren også at få en tidspresset hverdag, og samtidig 
er der mange relationer, der trækker i den unge – forældre, skole, træner, 
venner, kæreste osv. Der er en stor risiko for, at køreren bliver stresset, 
og det er i denne periode, at mange unge idrætsudøvere stopper deres 
aktive karriere.

Den præstationsfremmende mentale træning er et godt fundament efter 
puberteten. Herved lærer køreren at håndtere det begyndende liv som 
eliteidrætsudøver:
• Sæt fokus på life skills før mentale færdigheder. Det er vores anbe-

faling, at man arbejder med en speedwaykørerens liv som elitekører 
før man tager hul på konkrete mentale færdigheder fra det mentale 
hjul. Det er vigtigt at lære speedwaykørere, hvordan de kan træne 
med fuld fokus og intensitet – det kræver gode vaner omkring søvn, 
spisning, lektielæsning osv.

• Skab dialog omkring engagement – hvordan ser en engageret kører 
ud til træning, i omklædningsrummet, derhjemme før træning osv.? 
Arbejd med at udvikle gode genopladningsstrategier.
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• Hjælp speedwaykøreren med at håndtere samarbejdsrelationer – 
hvordan får man træneren til at investere ekstra i ens udvikling? Hvad 
gør jeg, når kammeraterne begynder at lokke med fester? Hvordan 
udnytter jeg alle de kompetencer, folk omkring mig har, til at blive 
bedre? Hvordan kan jeg tage ansvar for min egen udvikling, samtidig 
med at jeg holder mig inden for trænerens rammer? Det er ikke nok at 
have mål – man skal også kunne se vejen til målet!

• Fokusér på hele miljøet. Idrætspsykologien har haft tendens til at 
fokusere på at udvikle den enkelte udøvers psykologiske karakte-
ristika og færdigheder. Forskning viser imidlertid, at hele det miljø, 
som køreren er en del af - både i og uden for sporten - har betydning 
for hans eller hendes trivsel, præstationer, motivation og udvikling. 
Det betyder, at kommunikation fx mellem trænere, mellem træner og 
forældre samt mellem træner og skole er vigtig. Det betyder også, 
at et åbent miljø med tydelige værdier hjælper speedwaykørere til 
at fokusere, fx ved åben kommunikation og fravær af hemmeligheds-
kræmmeri blandt såvel kørere som trænere kan bidrage positivt til 
alles trivsel og udvikling.

• Fokusér på udvikling frem for resultater. Det er fristende for såvel 
trænere som kørere at måle egen og andres succes i kørerens 
resultater. På eliteniveau er det måske også naturligt. Men fokus på 
præstationer her og nu kan få unge speedwaykørere til at træne for 
hårdt, restituere for lidt, overhøre kroppens signaler om begyndende 
overbelastningsskader og starte for hurtigt op efter skader. Vi anbe-
faler derfor, at man både i klub og trænerregi fokuserer på speedway-
kørernes langsigtede udvikling frem for deres kortsigtede succes.
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KAPITEL 11: 
KOST
Formålet med dette kapitel er at gennemgå en række forhold omkring 
kost og ernæring. Kapitlet kommer ind på forhold som sundhed, præsta-
tionsoptimering, oplagthed, koncentration og hvordan man kan minimere 
risikoen for skader og sygdom set i forhold til kost osv.

SUND OG VARIERET KOST = BEDRE PRÆSTATIONER
Speedway er en sport, hvor der udover køretræning finder en del fysisk 
træning sted. Der kan ikke opstilles specifikke retningslinjer for energi-
behovet hos en speedwaykører, da det afhænger af individuelle faktorer. 
For at sikre en optimal udvikling og respons på træningen, er det dog 
under alle omstændigheder vigtigt, at unge speedwaykørere indtager en 
fornuftig og varieret kost.

En motor kører ikke uden brændstof. På samme måde kan man sige, at en 
speedwaykører heller ikke kan præstere uden den rigtige kost. Egentlig 
er det ganske logisk, men til trods herfor ses det ofte, at kørere overser 
den ikke uvæsentlige detalje – kost og ernæring. Men de glemmer ikke at 
hælde brændstof på speedwaycyklen, så for mange kørere er viden om 
kost og ernæring en relativt let vej til at optimere præstationerne. Den 
velvalgte kost giver mange fordele til kørere:
• Optimalt udbytte af træning
• Hurtigere klar til næste træningspas
• Optimal kropsvægt og fysik
• Mindre risiko for skader og sygdom
• Sikkerhed for at være velforberedt til at præstere
• Ensartethed i at levere præstationer på højt niveau hver gang
• Oplagthed og god koncentrationsevne

Der, hvor mange trænere, forældre og kørere bliver udfordret, er i forbin-
delse med mangelfuld viden om kost, manglende interesse eller utilstræk-
kelige køkkenfærdigheder. Det kan også skyldes manglende viden omkring 
sportsernæring. Oveni alt dette kan travlhed, hyppige rejser og livsstil 
fører til uhensigtsmæssige madvalg. Speedwaykørere, der kører i flere 
lande, fortæller ofte, at de er uoplagte og lider af koncentrationsbesvær til 
løbene. Det får konsekvenser for præstationerne, der ikke modsvarer det, 
som køreren reelt set er i stand til. 

Som speedwaytræner har du en vigtig opgave i at formidle et positivt 
budskab om kostvaner og sundhed. Du bør dog være meget opmærksom 
på, at den unge igennem puberteten gennemgår en følsom udvikling med 
stort fokus på sit kropsbillede.

Specielt børne- og ungdomstrænerne bør derfor, så vidt muligt, undgå at 
fokusere på den unges vægt, men i stedet formidle et positivt budskab 
om en sund og varieret kost. En hensigtsmæssig ernæring hænger nøje 
sammen med adfærd, forberedelse og prioritering. Junk food på vej til 
eller fra træning eller løb giver ikke kroppen de fornødne næringsstoffer, 
så kroppen kan fungere optimalt, og køreren kan få det maksimale ud af 
træningen eller præstere sit bedste ved løbet. Man kan betragte maden 
som benzin, der hældes på en motor. Er der ikke tilstrækkeligt med benzin 
eller er kvaliteten af benzinen ikke god nok, kører motoren ikke ret langt. 
Det samme med en menneskekrop: Får vi ikke de rigtige næringsstoffer, 
kan vi ikke fungere optimalt over længere perioder. Derfor er det vigtigt, 
at køreren hjemmefra har opbakning til at have det rigtige mad med til løb 
og træning, ligesom der bør være en fast rytme med måltiderne. Nogle har 
en tendens til at springe morgenmåltidet over. Det skal kraftigt frarådes, 

da både indlæringsevne og præstationsevne bliver markant dårligere, hvis 
ikke køreren får et sundt og nærende morgenmåltid.

Mange klubber støtter op omkring sund og varieret kost, men der er 
stadig et stykke vej. Hvis kiosken på banen ikke kan tilbyde den rigtige 
kost, bør du derfor som træner opfordre til, at køreren har den ernæ-
ringsrigtige madpakke med hjemmefra. Den rigtige og varierede kost vil 
bidrage til gode præstationer og god koncentrationsevne. Køreren vil 
også være mere oplagt. Disse faktorer vil tilsammen minimere risikoen 
for skader og sygdom.

KULHYDRATER
Kulhydrater er kroppens vigtigste brændstof. Det er det, hjerne og 
muskler lever af – specielt, når der trænes med høj fysisk intensitet. 
Kulhydrater er hjernens og nervesystemets foretrukne energikilde. 
Kulhydrat er også med til at styre blodsukkeret, som har betydning for 
din evne til at koncentrere dig. Hvis blodsukkerværdien er for lav, bliver 
du træt og uoplagt. Hvis blodsukkerværdien bliver for høj, bliver du ukon-
centreret og overenergisk. Blodsukkersvingninger er derfor noget, man 
bør undgå. Et stabilt blodsukker kræver mange måltider om dagen og at 
kosten indeholder fibre, da fibre modvirker en hurtig blodsukkerstigning. 
Et utilstrækkeligt indtag af kulhydrat vil medføre en nedsat trænings- 
og præstationsevne. Eksempler på gode kulhydratkilder er pasta, ris, 
kartofler og brød. Basiskosten bør indeholde fødevarer med kulhydrater 
indeholdende fuldkorn og fibre såsom havregryn og grøntsager.

En speedwaykører, der træner med lav til moderat intensitet (1-2 timer pr. 
dag) ~ 5-7 g kulhydrat/pr. kg kropsvægt/pr. dag.

Sukker hører til under kulhydrater. Det er ikke forbudt at indtage, men 
man bør være opmærksom på, at sukker ikke indeholder andre gode 
næringsstoffer som vitaminer og mineraler. Det kan være fint med 
saftevand/sportsdrik under træning/løb. Frugt og grønt indeholder også 
kulhydrater men størstedelen vand. De indeholder mange gode vitami-
ner/mineraler og antioxidanter.

Kroppens brændstof
• Hjernen og nerver behøver kulhydrater
• Hjerte og øvrige muskler behøver fedt og kulhydrater 

Anbefalet dagligt kulhydratindtag

På rejsedage eller ved meget let 
træning

3-5 gram pr. kg kropsvægt (vejer 
køreren fx 50 kg, bør køreren 
indtage 150 – 250 gram kulhydrat 
pr. dag)

Træning med moderat til høj 
intensitet i mindre end 1-1,5 time 
pr. dag eller træning med lav 
intensitet i længere tid

5-7 gram pr. kg kropsvægt (vejer 
køreren fx 50 kg, bør køreren 
indtage 250 – 350 gram kulhydrat 
pr. dag)

Træning med moderat til høj 
intensitet i mere end 1-2 time pr. 
dag eller træning med lav intensi-
tet i længere tid

7-10 gram pr. kg kropsvægt (vejer 
køreren fx 50 kg, bør køreren 
indtage 350 – 500 gram kulhydrat 
pr. dag)
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for tæt på træning eller løb, vil bloksukkerniveauet komme ud af balance.  
Yderligere vil store mængder mad i mavesækken under fysik aktivitet for 
mange menneskers vedkommende resultere i kvalme og ubehag. 

EFTER TRÆNING/LØB OG I RESTITUTIONSFASEN
Efter træning/løb handler det om at få et restitutionsmåltid. Det skal 
indtages inden for 30 min. efter træning/løb. Restitutionsmåltidet sikrer, 
at man får genopfyldt kulhydratdepoterne. Desuden har måltidet den 
funktion, at mængden af muskelvæv øges og repareres efter styrketræ-
ning. Man får genetableret væske- og saltbalancen. Restitutionsmåltidet 
følges op ca. 1½-2 timer efter endt træning/løb med et hovedmåltid. Hvis 
du træner hårdt, bør måltidet sammensættes i overensstemmelse med 
elitetallerkenmodellen – dvs. 50 % ris eller tilsvarende, 25 % grøntsager 
og 25 % kød. Hvis du træner mindre hårdt, bør måltidet følge Y-modellen.

Elite-tallerkenmodellen, hvis du træner hårdt 1,5 timer eller mere pr. dag:

Y-tallerkenmodellen, hvis du træner mindre end 1,5 timer pr. dag:

25%
grøntsager

25% kød

50% ris, 
pasta eller 
tilsvarende

33%
grøntsager

33% kød

33% ris, 
pasta eller 
tilsvarende

Speedwaykørere har brug for næringstætte kulhydrater indeholdende 
fibre, fuldkorn, vitaminer og mineraler som en del af den daglige opbyg-
gende kost.

PROTEIN
Protein er kroppens vigtigste byggesten og hovedbestanddelen i muskler. 
Behovet for protein hos børn og unge, som træner meget, er lidt større 
end normalt. En almindelig sund og varieret kost er dog fuldt tilstrækkelig 
til at dække proteinbehovet, selv hos meget aktive kørere. Eksempler på 
gode proteinkilder er: Kød, fisk, æg, magre mælkeprodukter og bønner.

En speedwaykører, der træner med lav til moderat intensitet (1-2 timer pr. 
dag) ~ 1,2-2 g protein/pr. kg kropsvægt/pr. dag.

Det er en myte, at store mængder protein (>2 g protein/pr. kg kropsvægt/
pr. dag) øger muskelmassen. Det, der er vigtigt, er timingen af proteinind-
taget, som bør ligge umiddelbart efter træningen.

For meget protein har derimod en del negative konsekvenser. Det handler 
bl.a. om, at proteinet optager pladsen for kulhydrat og livsnødvendige 
fedtsyrer. Det bliver svært at dække det normale energibehov, fordi 
protein har en stor mæthedseffekt og derfor optager pladsen. Overskud 
af protein omdannes til fedt eller kulhydrat, som forbrændes eller lagres. 
Det er en energikrævende proces.  

FEDT
Fedt er ikke kun en vigtig energikilde, men er også livsvigtig for at 
opretholde en normal kropsfunktion. Fedt tilfører energi og livsnødven-
dige fedtsyrer og fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K). Fedt indgår 
altså som en meget vigtig komponent i alle vores celler. Fedt er desuden 
varmeisolerende og giver indre organer beskyttelse.
Eksempler på sunde fedtkilder er fødevarer, som er rige på umættet fedt, 
som fx: Planteolier, nødder, avocado, oliven, hørfrø, pinjekerner og fed 
fisk.

TIMING AF KOSTEN 
Mange kørere bliver overraskede over, hvor mange måltider, der egentlig 
bør ligge hen over en dag for at leve op til noget af det, som er beskrevet 
herover. Herunder er et eksempel på en plan over måltider på en helt 
almindelig dag for en speedwaykører:
Kl. 07:30 morgenmad
Kl. 10:00 mellemmåltid
Kl. 12:00 frokost
Kl. 14:00 mellemåltid
Kl. 19:00 aftensmad
Kl. 21:00 mellemmåltid

Herudover skal tilføjes, at hvis der styrketrænes i perioden mellem 
16.00 – 18.00, så kalder dette på et restitutionsmåltid. Hvis der fx trænes 
teknik eller køres løb, kan det være relevant med lidt kulhydrat under 
træning. Et stykke frugt, et stykke knækbrød eller andet også være en 
god idé som mellemmåltid om eftermiddagen, selvom der ikke trænes, da 
der er lang tid fra kl. 14 til kl. 19.

MAD FØR TRÆNING/LØB
Timingen af måltider og indtagelse af kost kan have en stor indflydelse 
på den fysiske præstationsevne. For det første skal man sikre, at krop-
pens lagre af glykogen er fyldte før træning/løb. Dette sikres bedst ved 
at indtage et større almindeligt måltid tre-fire timer før aktiviteten. Her-
efter, indtil træning/løbs ophør, kan der suppleres med væske. Hvis man 
er sulten op til trænings-/løbsstart, kan man spise en mindre mængde 
groft brød og frugt umiddelbart før træningen, dog helst 1 – 2 timer før. 
Hvis man spiser en større mængde simple kulhydrater/sukkerholdig kost 
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ikke indtager mælk og/eller mælkeprodukter. Jerntilskud kan også være 
relevant, hvis jernmangel er konstateret (kan konstateres ved en blodprø-
ve hos egen læge). Endelig bør man være opmærksom på at få dækket 
behovet for D-vitamin, som vi hovedsageligt får fra lys og fed fisk.

Hvad er relevant at spise og drikke på en 
trænings-/løbsdag?
Morgenmad
• Havregryn/rosiner med skummetmælk 
• Juice og groft brød med ost / mælk og groft brød med lidt 

marmelade eller andet sødt

Frokost – fokus på kulhydrat!
•  Rugbrød/sandwich med magert pålæg + lidt grønt til
•  Pasta/bulgur/rissalat med kødstykker i
•  Varm ret (fokus på kulhydrat, protein og grønt + gerne gode 

fedtsyrer)

Mellemmåltider
•  Sandwich/brød/tortilla med magert pålæg + frugt, drikkeyog-

hurt+ banan/frugtstænger morgenmadsprodukt/yoghurt/skyr 
med drys og frugt til, bolle med sødt og mælk til, juice/saft/
fedtfattige kiks/frugtstænger. Fedtfattig muslibar + mælkepro-
dukt + frugt

Restitution
•  Kakao + banan

Aften og efter træning/løb
•  Varm ret (tænk på tallerkenmodeller + gerne gode fedtsyrer)
•  Sandwich med magert pålæg, lidt grønt til sen aften
•  Frisk eller tørret frugt og vand, evt. En skive groft brød med lidt 

sødt

VÆSKE
Under træning bør man huske at indtage væske, som fx vand, tynd saft 
eller sportsdrik.

Det er relevant med kulhydrat i væsken, hvis man træner > 60 min. hård 
træning, > 90 min. udholdenhedstræning eller hvis man træner flere gan-
ge dagligt – fx fysisk træning og køretræning. Væske er naturligvis også 
påkrævet, hvis det er varmt i vejret og man derfor sveder meget. 

Behov for indtag af væske afhænger af forskellige faktorer som lufttem-
peratur, luftfugtighed, varighed af træning/konkurrence, træningsintensi-
tet, evnen til at svede, påklædning, alder og køn. 

Tests fra forskellige idrætsgrene har vist, at man kan svede fra 0,6 l og 
helt op til 2,8 l pr. time i forbindelse med konkurrence!

Hvis man ikke får indtaget nok væske, risikerer man at blive dehydreret, 
og det vil være ensbetydende med, at man ikke kan præstere optimalt. Et 
væskeunderskud på bare 2 % svarer til, at man kun kan levere 90-95 % 
af det optimale. En person på 60 kg skal altså bare mangle 1,2 kg væske 
for at komme dertil.

GODE RÅD I FORHOLD TIL VÆSKEINDTAG
• Sørg for at være i væskebalance inden start på træning/konkurrence. 
• Sørg for at have fyldte kulhydratdepoter
• Drik før tørsten for alvor melder sig
• Hvis man har tydeligt gul/mørk gul urin og kun en ringe volumen, så er 

det et tegn på væskeunderskud.
• Har man derimod klar urin og stor mængde er det et tegn på, at 

væskebalancen er i orden.
• Drik undervejs – ca. 1,5 – 2,5 dl pr. kvarter.
• Drik små mængder hyppigt. Drik ikke mere end 1,2 l i timen
• Er du kommet i væskeunderskud, skal du drikke 150 % af den tabte 

vægt for at komme i væskebalance. 

OM KOSTTILSKUD
En almindelig sund og varieret kost er fuldt tilstrækkelig til at sikre det 
aktive barns behov. Kosttilskud til børn og unge bør derfor kun anven-
des ved mangelsymptomer diagnosticeret af en læge. En optimering af 
den almindelige kost er langt vigtigere end supplement af kosttilskud. 
Speedwaykørere på trin 4 og 5 på udviklingstrappen, som har en stor 
træningsmængde, kan indtage energidrik umiddelbart efter træning og 
under lange træningspas for at sikre en god restitution og præstation.

Indtagelsen af specielle kosttilskud som fx koffein, kreatin og bikarbonat 
kan have en præstationsfremmende effekt på voksne speedwaykørere - 
det anbefales dog at få kyndig vejledning i brugen heraf. Det må kraftigt 
frarådes, at unge under 18 år anvender sådanne præparater, da effekten, 
og især mulige bivirkninger, hos børn og unge aldrig er blevet undersøgt.

Ikke alle spiser efter kostrådene, og idrætsudøvere kan have et lettere 
øget behov for nogle vitaminer og mineraler. Hvis man vælger en 
multivitamintablet, der dækker 100 % af anbefalet daglig tilførsel, skulle 
det dække manglerne. Dog kan kalktilskud være relevant, hvis køreren 

Konsekvenser ved dehydrering:
• Kredsløb stresses
• Reduceret blodvolumen
• Øget puls
• Mindre blod til musklerne 
• Øget træk på glykogenlageret
• Mindre fokus og koncentration
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KAPITEL 12: 
SPEEDWAYCYKLER 
OG UDSTYR

Microspeedwaycykel

Formålet med dette kapitel er at give et overblik over de forskellige 
maskinklasser, der anvendes til speedway: microspeedwaycyklen, 85 cc, 
250 cc og 500 cc.

Speedwaycykler findes i mange forskellige størrelser. Valg af speed-
waycykel hænger sammen dels med den minimumsalder, reglementet 
foreskriver, og dels kørerens fysiske og mentale formåen. Reglementet 
foreskriver i store træk hvilke begrænsninger, der er omkring de forskel-
lige speedwaycykler. Forklar kørerne, at det gældende DMU reglement 
kan findes på DMU’s hjemmeside. Hvis køreren deltager i internationale 
løb, kan de gældende reglementer findes på FIM’s hjemmeside.

Ikke alt er beskrevet under hver maskinklasse. Finder du ikke hvad du 
søger, kan det være beskrevet under en anden maskinklasse. Efter dette 
overblik følger lidt omkring det udstyr, der anvendes til speedway.

MICROSPEEDWAYCYKLEN
Kært barn har mange navne. Yamaha PW´eren kaldes i daglig tale en 
microspeedwaycykel.

NY PW 50 CC MASKINE
En fabriksny Yamaha PW 50 skal ændres en lille smule på, inden der kan 
køres speedway på den. Der skal monteres broadsidepedal, bagstiver, 
styr + styrholder, greb til bagbremse og gasgreb samt tændingsafbryder 
(i daglig tale ”dødmandsknap”). Forbremse og oliepumpe skal demonte-
res. Køreren blander selv benzin og 2-takts olie i blandingsforhold 4-6 %.

Dæktrykket på en microspeedwaycykel skal ligge på omkring 10 psi 
for en nybegynder. For mere øvede kørere kan dæktrykket komme lidt 
længere ned. Nogle kørere justerer desuden dæktrykket efter om banen 
har træk på eller er glat. Vær opmærksom på, at for højt dæktryk kan øge 
max rulle omkreds, så den overstiger de tilladte 1255 mm.

Der er højdeforskel på microkørerne. For at få højde og microcykel til at 
passe sammen, findes der forskellige længder på bagstiveren. Disse er 
samtidig med til at gøre bagrammen stiv. Bagstiveren er det blanke, der 
går fra bagakslen og op under sædet.

Bagstiver monteret på microspeedwaycykel

Det er IKKE tilladt at foretage ændringer på motoren, dvs. cylinder, stem-
pel, tænding og karburator samt udstødning på en microspeedwaycykel. 
Alt skal være originalt fra fabrikken.

På dage, hvor det er meget fugtigt (vand på banen), kan det være en 
fordel at skifte til et tørt luftfilter ca. midt i løbet.

VEDLIGEHOLDELSE:
Speedwaycyklen vaskes alt efter, hvor beskidt den er. Det afhænger 
lidt af de baneforhold, man kørte under sidst. Ved vask skal karburator, 
luftfilter og baghjul skilles og renses, her er det vigtigt, at alle dele er helt 
tørre inden samling.

GENERELT I FORHOLD TIL 85 CC, 250 CC OG 500 CC
RAMMER
Der findes flere producenter af rammer. Alle rammer kan justeres i læng-
den ved at flytte bagakslen i enten fremad- eller bagudgående retning. 
Ved nogle typer af rammer har bagakslen en mulig vandring på 10 cm 
(85cc).

Faktaboks microspeedwaycyklen

Nypris (ca.)
Ca. kr. 10.500

Brugtpris (ca.)
Ca. kr. 5.000

Vægt
39 kg

Hestekræfter
Ca. 3

Brændstof
Benzin
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Lang kædestrammer på 85 cc

Speedwaycyklens længde har betydning for, hvordan køreren skal 
placere sig på cyklen før/under/efter selve starten. Længden spiller også 
ind i forhold til, når køreren kører rundt på banen. Hvis cyklen er lang, 
kræver det, at køreren kommer længere bagud i selve startøjeblikket og 
umiddelbart derefter på vej mod første sving. En kort cykel derimod vil 
have lettere ved at stejle, og her skal køreren længere frem.

Hvis køreren skal køre på en lang bane, taler det for, at cyklen skal være 
lang. Når cyklen er lang, vil den af sig selv forsøge at rette cyklen op i 
svingene, og det giver mere fart i cyklen. En lang cykel springer heller 
ikke så let på en lidt ujævn bane. Men den lidt længere cykel kan være 
sværere at få i broadside. Den er med andre ord lidt sværere at få til at 
dreje. Længden vil gøre, at cyklen vil forsøge at rette op og køre mere 
ligeud. Lang cykel anvendes på de længere baner med store bløde sving 
eller på korte baner, hvor der er meget træk på. Her vil den længere cykel 
gøre, at der ikke kommer så meget vægt på baghjulet som ellers, og 
cyklen bliver nemmere at køre rundt. 

Man kan også godt forestille sig en kort cykel på en lang bane. En kort 
cykel vil altid have lettere ved at få fat, og det kan være en fordel, når 
banen er meget glat. Bortset fra det, så er en kort cykel mere til de korte 
baner. En kort cykel er lettere at dreje og dermed få i broadside. Som 
træner bør du være opmærksom på, at hver gang der drejes eller cyklen 
kommer i broadside, så tages farten af. Men der skal jo drejes et antal 
gange i et heat, så helt undgå det kan man ikke.

Uanset om cyklen skal være kort eller lang, så er det vigtigt, at kæden 
løber helt lige. Hvis ikke den gør det, kan man køre kæden af. Baghjulet 
og dermed bagkæden kan dog godt tåle at stå lidt på skrå mod venstre. 
Specielt ved lang cykel kan det give en fordel, da cyklen selv vil få bedre 
fat i banen. 

Kædelængde justeres efter tandhjul og længde på cykel.

FORGAFLEN
Der findes forskellige forgaffelmodeller. En helt almindelig forgaffel, som 
ikke kan justeres (den mest almindelige) og en model, som kan justeres 3 
grader sidevejs. Formålet med at justere sidevejs er, at speedwaycyklen 
har nemmere ved at få fat ud af svingene. En anden ting ved forgaflerne 
er, at der kan monteres en genstand, som kan gøre speedwaycyklen la-
vere foran i selve startøjeblikket (anvendes ikke i 85 cc). Når koblingen så 
slippes, vil forgaflen igen få sin normale højde. Det, der monteres kaldes 
en ”Launch Control”. Med denne anordning ændres vægtfordelingen på 
speedwaycyklen, og cyklen får ikke så nemt ved at stejle i starten.

GEARING
Hastighed og kørerens niveau skal hænge sammen. Det sker ved, at 
man sætter en gearing på, som køreren kan styre. Normalt starter man 
med et lidt større bagtandhjul end de kørere, der har samme størrelse 
som én selv, og som har flere års erfaring. Efterhånden som erfaringen 
bygges op, kan man ændre på gearingen igen. Da banerne er af forskellig 
længde, spiller dette også ind på valg af gearing.

GEARTABEL (250/500 CC)
Mange kørere kommer i vildrede omkring gearinger. Herunder er ud-
vekslingsforholdet beskrevet med forskellige kombinationer af tandhjul. 
Den første kolonne er fortandhjulet (grøn farve). Den anden kolonne er 
tandhjulet bag koblingen (rød farve). Den tredje kolonne er bagtandhjulet 
(blå farve). Den sidste kolonne svarer til udvekslingsforholdet mellem 
motor og baghjul (lyseblå farve).

DÆKTRYK
Lufttryk i bagdækket er vigtigt at have styr på. Der er her, at kræfterne 
fra motoren kommer i kontakt med banen. Hvis lufttrykket er for højt, 
vil dækket have en tendens til at lave mere hjulspind, hvorimod for lavt 
dæktryk kan resultere i en punktering. Lufttrykket i bagdækket varierer 
en anelse fra kører til kører. Køreren bør være opmærksom på, at trykket 
stiger, når man kører på grund af varmeudviklingen.

17 16 61 9,868 18 16 61 9,319 18 15 61 9,941

17 16 60 9,706 18 16 60 9,167 18 15 60 9,778

17 16 59 9,544 18 16 59 9,014 18 15 59 9,615

17 16 58 9,382 18 16 58 8,861 18 15 58 9,452

17 16 57 9,221 18 16 57 8,708 18 15 57 9,289

17 16 56 9,059 18 16 56 8,556 18 15 56 9,126

17 16 55 8,897 18 16 55 8,403 18 15 55 8,963

17 16 54 8,735 18 16 54 8,25 18 15 54 8,8

17 16 53 8,574 18 16 53 8,097 18 15 53 8,637

Bagkæde på 500 cc som løber lige
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Dækket på en 85 cc er relativt blødt. Derfor køres der ofte med lidt mere 
tryk i dækket end på 250/500 cc. Flere kørere på 85 cc kører med et 
dæktryk på mellem 8 og 13 psi. På 250/500 cc er dækket mere hårdt, og 
dæktrykket er derfor lavere - mellem 4 og 8 psi. Banens beskaffenhed og 
kørerens erfaringsniveau spiller ind i forhold til dæktryk. Normalt vil en 
glat bane kalde på et lavt dæktryk, og en bane med meget træk kalde på 
et lidt højere dæktryk.

HØJDE PÅ SPEEDWAYCYKLEN
Speedwaycyklerne kan justeres i højde ved at ændre på sædebeslagets 
længde. Også fodhvileren til venstre for kan flyttes i højden.

85 CC SPEEDWAYCYKLEN

85 cc speedwaycykel

SÆRLIGE FORHOLD OMKRING 85 CC
Normalt skifter man ikke dyse i karburatoren på en 85 cc, men anvender i 
stedet de standarder, som producenten foreskriver.

På dage, hvor det støver meget under kørslen, kan det være en fordel at 
skifte til et rent luftfilter ca. midt i løbet.

250/500 CC SPEEDWAYCYKLEN 

500 cc speedwaycykel

Faktaboks 85 cc speedwaycykel
Nypris (ca.)
Ca. kr. 45.000

Brugtpris (ca.)
Ca. kr. 20.000

Vægt (ca.)
Mindst 55 kg (gælder ved FIM og FIM EUROPE løb)

Hestekræfter (ca.)
Ca. 20

Brændstof
Benzin med tilsat 2-takts olie efter producentens anvisninger

Faktaboks 500 cc speedwaycykel
Nypris (ca.)
Ca. kr. 90.000

Brugtpris fra (ca.)
Ca. kr. 25.000

Vægt (ca.)
Mindst 77 kg (gælder ved FIM og FIM EUROPE løb)

Hestekræfter (ca.)
Ca. 70

Brændstof
Methanol

Faktaboks 250 cc speedwaycykel
Nypris (ca.)
Ca. kr. 60.000

Brugtpris fra (ca.)
Ca. kr. 25.000

Vægt (ca.)
Mindst 75 kg (gælder ved FIM og FIM EUROPE løb)

Hestekræfter (ca.)
Ca. 35

Brændstof
Methanol

CYKELINDSTILLINGER 
– for de lidt mere øvede

Et eksempel på en stærk opsætning, hvor man forventer god bid i 
banen, kan være: Tænding 28 (med ca. 15 kompression) / 25 (med 
ca. 16 kompression), Dyse 205.

Det kan du gøre, hvis….
• Cyklen spinder: Justér til én tand mindre, og hvis den spinder 

meget, 3 grader ned i tænding. Man kan fortsætte ned til 20 
grader i tænding. Man kan også sætte større dyse i, med 0,5 ad 
gangen, op til 230. Man kan også gå på den anden side af 28 for 
at sløve cyklen. Man må selv prøve forskellige opsætninger, da 
der er forskel på motorer og kørestil.

• Cyklen spinder, men dør ud af svinget: Justér til én tand mere 
og 3 grader ned i tænding, eller mere.

• Cyklen spinder kun i starterne: Justér baghjulet længere frem, 
ca. midt i. Start evt. med lidt mindre gas – og omvendt, hvis 
cyklen stejler for meget. 

• Cyklen er svær at dreje på lille bane: Justér baghjulet længere 
frem, da en kortere cykel drejer nemmere om sig selv. Man skal 
dog huske også at sidde længere fremme på cyklen. Derfor er 
det en fordel med en lang cykel på store baner, for at holde 
hjulene mere i linje.

Koblingen strammes ca. 12 til 15 halve omgange (afhængigt af, hvor 
tung man er og hvor mange omdrejninger, man starter med). Det 
vigtigste i starterne er at justere koblingen, sådan at den ikke griber 
for meget i, så hjulet spinder med det samme. Koblingen skal glide 
lidt, så cyklen kører fremad i stedet for at spinde. Man må forsøge 
sig frem for at finde netop den indstilling, der passer én selv. For 
hver tand mindre, skal koblingen strammes en halv omgang, fordi 
der bliver mere load på koblingen. 
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KOBLING 
Koblingen (250/500 cc) består bl.a. af otte koblingsplader, fire af alumini-
um og fire af et asbestlignende materiale, og der findes flere forskellige 
slags af disse. Inden træning og løb skal køreren spænde koblingen op. 
Opsætningen af koblingen er meget individuel fra kører til kører. Desuden 
findes der flere forskellige typer af koblingsplader, ligesom der findes 
forskellig hårdhedsgrad inden for koblingsfjedrene. Nogle koblingsfjedre 
har farvekoder, som indikerer hårdhedsgraden. Det er vanskeligt at sige 
noget entydigt omkring, hvor meget koblingen bør spændes op. Anvender 
man meget stramme fjedre, skal koblingen måske kun spændes omkring 
otte halve omgange ind. Anvender man bløde fjedre, skal koblingen 
måske spændes 16 halve omgang ind. Kørerens vægt spiller også ind 
her. En lidt tungere kører vil skulle spænde koblingen mere ind end en let 
kører. Hvordan koblingen skal spændes op, er derfor meget individuelt. Et 
er dog sikkert – koblingen bør passe til køreren, så her skal tages meget 
individuelt hensyn, og man må prøve sig frem. 

Justering af kobling

Forskellige koblingsplader

Forskellige koblingsfjedre

Koblingsarmen bør være justeret sådan, at når koblingen er trukket, står 
armen 90° på selve koblingsakslen, så der ca. er 12 mm luft fra koblings-
armen og ind.

Korrekt justeret koblingsarm

Under træning/løb bliver koblingen varm. Det er derfor en god ide at 
kunne køle koblingen ned., Herunder er et eksempel på en koblingskøler - 
der findes flere producenter.
Langt de fleste kørere tager koblingen ind og sætter en strips på for at 
holde koblingen inde, mens der køles. 

Koblingskøler
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FORKÆDESMØRING

Forkædesmører

250/500 cc kører med forkædesmøring. Hvis ikke man kørte med denne, 
ville forkæden blive så varm, at den ville miste sin funktion, og man 
risikerer, at den sprænger. Det er derfor vigtigt, at forkædesmøringen er 
indstillet korrekt. Der bør dryppe en dråbe olie hvert 2. sekund. Hvis man 
kører på lange baner, må forkædesmøreren gerne dryppe lidt hurtigere, 
da lange baner er særligt hårde ved forkæden. Som kører bør man være 
opmærksom på, at olien, der anvendes til at smøre forkæden med, har 
forskellig temperatur afhængig af årstiden. Derfor bør man som kører 
kontrollere, om forkædesmøreren virker efter hensigten på banen og i 
forhold til den temperatur, der nu engang er. Tidligt på sæsonen ses det 
ofte, at olien er tykkere og derfor ikke drypper, som man gerne vil have 
den til. Er forkædesmøreren indstillet hjemme i et varmt værksted, så 
kan man ikke regne med, at det fungerer efter hensigten på en forårskold 
bane. Tilsvarende vil olien være mere flydende på en sommerdag med 30 
grader i skyggen, og det vil give meget olie. For meget olie på forkæ-
den kan resultere i oliefilm på koblingspladerne, og så fungerer de ikke 
længere efter hensigten. 

Et alternativ til forkæde og forkædesmøring er at anvende en tandrem. 
Det kræver, at der monteres remhjul på krumtap og kobling. Der er 
mindre friktion ved anvendelse af tandrem og dermed flere hestekræfter 
at gøre godt med. 

Hver gang køreren har været til træning eller løb, skal afstanden mellem 
ventiler og vippearm kontrolleres. Der er ganske små forskelle på, 
hvilket mål, der skal være mellem ventiler og vippearm. Normalt justeres 
afstanden på indsugningssiden til 0,10 mm og udstødningssiden til 0,15 
mm målt på en kold motor.

Justering af ventiler på 500 cc

TÆNDING
Tændingen på en 250/500 cc kan justeres. Producenten angiver, hvor 
tændingen skal stå, for at motoren yder det maksimale. Men der kan 
være behov for at justere tændingen i enten en opad- eller nedadgående 
retning. Dette behov opstår, hvis banen fx bliver mere glat undervejs 
i løbet og køreren derved oplever, at baghjulet spinder i stedet for at 
få fat. Ofte går man ned i tænding. Hver streg svarer til, at man flytter 
tændingen ca. 2,5 grader.

Uanset om man går op eller ned i tænding i forhold til der, hvor motoren 
yder maksimalt, så vil motoren vil miste hestekræfter. 

Tænding på 500 cc

KARBURATOR
Et andet sted at justere på en 250/500 cc er karburatoren. Producenten 
foreskriver en bestemt dyse, som man bør køre med. Nogle kørere skifter 
dog dyse undervejs i et løb. Fx kan man nå ned i dyse, hvis motoren ikke 
opleves som stærk nok, og op i dyse, hvis motoren er for stærk. Dysen 
bestemmer mængden af methanol, der kommer ind i motoren. For at kun-
ne forbrænde methanolen, kræves ilt. Iltindhold og luftfugtighed i luften 
varierer hen over året og i forhold til vejret. På en varm sommerdag er der 
typisk mindre ilt og fugt i luften, hvilket kalder på en mindre dyse.

VEDLIGEHOLDELSE
Når køreren har været af sted til træning eller løb, venter der et par 
timers arbejde hjemme i værkstedet. Speedwaycykler kræver vedligehol-
delse hver gang de har været i brug. Køreren må ikke gå på kompromis 
med vedligeholdelsen. Skal speedwaycyklen fungere optimalt, skal der 
investeres tid i rengøring og vedligeholdelse. Køreren bør sørge for at 
få skabt nogle rutiner omkring, hvordan rengøring og vedligeholdelse 
gennemføres – det er medvirkende til, at grejet bliver rengjort ordentligt 
og sat ens op hver gang. Det er vigtigt, at både kører og evt. teammed-
lemmer er indforstået med vigtigheden af rutinerne omkring ordentlig 
rengøring og vedligeholdelse.

Hvis køreren er relativt ny på 500 cc, kan det være en god ide at overvæ-
re andre og mere erfarne kørere, de første gange, der skal rengøres og 
vedligeholdes.
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GENERELT I FORHOLD TIL RENGØRING
Dette afsnit er et generelt afsnit. Derfor vil der være beskrevet ting, 
som ikke relaterer til alle speedwaycykler (micro, 85 cc, 250 cc og 500 
cc). Alle speedwaycykler er i forhold til mange andre motorcykler bygget 
meget enkelt op. Alligevel er der dele, som i forbindelse med rengøringen 
er altafgørende for, om motor m.v. kan yde det maksimale. Det handler fx 
om karburator, luftfilter, kobling og fx kæder.

Når speedwaycyklen skal gøres ren efter træning/løb, skal mange dele 
skilles ad. Følgende dele bør altid afmonteres og rengøres for sig selv: 
Karburator, kabler (gas/kobling), gashåndtag, covers, koblingsarm, kæder, 
koblingskrans, tandhjul, vindplader. 

500 cc karburator adskilt

Gashåndtag adskilt

Når ovennævnte er afmonteret, er der huller ind i motoren, som stadig 
sidder i rammen. Der er også hul ind bag i lydpotten. Disse huller skal 
lukkes helt tæt med dippedutter, hvorefter speedwaycyklen og løsdele 
sprøjtes ind i motorrens. Det gør rengøringsprocessen væsentlig nemme-
re, da olie og slagger kan sidde godt fast. Speedwaycyklen kan rengøres 
med højtryksrenser eller lignende. Efter vask med højtryksrenser er det 
en god ide at vaske efter med en svamp og varmt sæbevand.

”Dippedutter” til at lukke huller ind til motoren og i lydpotten

Advarsel: 
Der må ikke komme vand ind i motoren.

De dele, som før højtryksvask blev afmonteret, skal rengøres i varmt 
sæbevand.

Karburatoren (kun 250/500 cc) skilles ad og vaskes, dog vasker man 
aldrig nålen, svømmeren, samt magnesiumpinden. Disse poleres, smøres 
og monteres igen. Efter karburatoren er vasket, smurt og samlet igen, 
skal den justeres. Dette gøres ved hjælp af et måleur, hvor man justerer 
tilførsel af methanol i forhold til luftindtaget. Se hvordan man gør på 
www.dmuatk.dk.

Efter rengøring af speedwaycyklen og øvrige løsdele, skal alle de ren-
gjorte dele samles. Vær ekstra omhyggelig med karburator og luftfilter, 
da netop denne del på motoren spiller en væsentlig rolle i forhold til 
motorens effektivitet.

Forskellige typer af luftfiltre

Luftfilteret påføres filterspray jf. producentens forskrifter og karburator-
delen er nu klar til at blive påført på cyklen. 

Koblingen (250/500 cc) har, ligesom karburator, en vigtig funktion på 
speedwaycyklen, så også her skal køreren være omhyggelig. Koblingen 
spiller en stor rolle i forhold til selve starten og ud af svingene. Koblingen 
skal koble 100 % til, ellers vil koblingspladerne glide, og koblingen bliver 
ekstrem varm. En kobling, der er for varm, vil ikke fungere optimalt.

Koblingspladerne skal rengøres og vedligeholdes hver gang, du har været 
til træning/løb. Træner du meget i løbet af en dag, kan det være en fordel 
at udskifte koblingspladerne med et sæt ”friske” plader undervejs. Der 
findes ingen ”regler” for, hvornår man bør udskifte pladerne med ”friske”, 
men efter hvert femte heat er ikke helt ved siden af. Aluminiumspladerne 
rengøres i bremserensevæske (Brake Cleaner). De andre koblingsplader 
rengøres ved, at man indledningsvis vasker dem i sæbevand. Herefter 
skal de slibes med sandpapir. Dette skal gøres efter hvert løb/træning. 
Når disse koblingsplader måler under ca. 4,1 mm, bør de udskiftes. Når 
koblingspladerne slibes, fjernes den brændte og hårde overflade, der 
naturligt kommer efter et antal starter. Pladerne kan herefter genanven-
des. Når pladerne er tørre, kan koblingen samles igen.
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UDSTYR
Som speedwaykører skal man være klædt rigtigt på. Det handler om sik-
kerhed. Microspeedwaykørere må køre i todelt crosstøj, men alle andre 
skal køre i heldragt jf. reglementet. Der findes flere producenter både i 
ind- og udland. Herunder er vist eksempler på forskellige andre dele af en 
speedwaykørers udstyr. 

Hjelm

Støvler, slæbesko, rygbeskytter

Dragt

Slibning af koblingsplader

Korrekt justeret forkæde

Korrekt justeret bagkæde

Forkæde og bagkæde (250/500 cc) skal også holdes vedlige. Forkæden 
er den af kæderne, som belastes mest, når der køres. Derfor skal den 
smøres under kørslen. I forbindelse med vedligeholdelse bør køreren 
undersøge, om der er led i kæden, som er blevet stive. Sker dette, er der 
en risiko for, at kæden sprænger, næste gang den kommer i brug. Derfor 
skal forkæden skiftes ud, når der begynder at komme stive led. 

Hverken forkæde eller bagkæde må være for stramme. Det tager kræfter 
fra motoren, og man risikerer, at kæderne sprænger. Forkæden skal have 
en vandring på ca. 2 cm og bagkæden 3 cm.
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Knæbeskytter

Nakkekrave  

Briller

Skridtbeskytter (det anbefales, at både drenge og piger anvender skridtbeskytter)

Udstyr vedligeholdes efter producentens forskrifter.

KONTROL EFTER STYRT
Hvis en kører styrter, er det helt naturligt, at køreren undersøges. På 
samme måde skal cyklen gennemgå en kontrol. Skal cyklen anvendes 
igen i et heat senere samme dag, må kontrollen nødvendigvis foregå på 
banen. Hvis ikke, kan kontrollen finde sted hjemme i værkstedet. Der 
kan kontrolleres for brud på rammen, skævheder i rammen, andre dele, 
som er ødelagt/delvis ødelagt, kædestyr, kobling osv. Funktionen på de 
vigtigste dele skal kontrolleres, inden cyklen igen anvendes. Det kan 
sammenlignes lidt med, når man kører bilen til syn. Speedwaycyklen skal 
også synes.

RESERVEDELE
Som kører kan man have mange reservedele med til træning og løb. 
Noget af det, som kunne være en god idé at investere i, er følgende: 
Ekstra kæder, koblingsplader og kabler. Det er oftest disse ting, som går 
til under løb.
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KAPITEL 13: 
BANEN
Formålet med dette kapitel er at beskrive lidt om de forskellige baner og 
hvad man som træner bør være opmærksom på i den forbindelse.

BANERNE ER FORSKELLIGE
Det eneste generelle for alle speedwaybaner er, at de består af to langsi-
der, der i hver ende er forbundet af to halvcirkler. 

Når man kører speedway, er der en sammenhæng mellem motorstørrelse 
og banelængde/-bredde. Banerne, der er indrettet til 85 cc, anvendes 
også i stort omfang til microspeedway. Der findes dog baner, som alene 
anvendes til microspeedway. Baner, der er indrettet til 500 cc, anvendes 
også til 250 cc.

MATERIALE
Banernes konstruktion er forskellig. De fleste baner har et fundament - en 
form for fast bund, fx paksten, kalk, knust tegl. Ovenpå dette fundament 
kan der så igen være fx tegl, stenmel eller slagger. Det er det materiale, 
man kører på. Materialet, der er anvendt til at bygge banen, spiller ind i 
forhold til, hvordan banen bliver at køre på, hvis den fx vandes eller det 
regner. Nogle baner kan tåle mere vand end andre. 

Som træner bør man være opmærksom på, at en bane, der ikke er ensar-
tet i overfladen (hvor det skifter fra fx gummispor til glat – eller fra træk 
til glat), kan være vanskelig at køre på. Ikke desto mindre er det ofte dét, 
kørerne bliver udsat for i konkurrence. Derfor er det en god ide at træne 
på baner, hvor belægningen ikke er ensartet. Den gode speedwaykører 
bør nemlig lære at køre på alle former for underlag – glat, vådt, træk og 
en kombination af disse – fx træk nogle steder og glat andre steder.

Hvornår man bør begynde med denne specifikke del af træningen afhæn-
ger helt af kørerens niveau.

BANENS FORM 
85 cc baner har typisk en længde på mellem 120 og 200 meter. Bredden 
på langsiderne er ca. 7 meter og i svingene er bredden ca. 10 meter. 

250 cc baner har typisk en længde på mellem 200 og 400 meter. Bredden 
på langsiderne er ca. 10 meter og i svingene ca. 14 meter.

500 cc baner har typisk en længde på mellem 260 og 425 meter. For 500 
cc gælder samme mål som i 250 cc på langsider og i sving. 

Som træner bør du være opmærksom på, at jo længere banen er, jo 
stærkere er det muligt at køre. Fart er ikke noget de fleste umiddelbart 
synes godt om, så her bør du som træner ikke forcere noget. Lad køreren 
prøve sig frem de første mange gange og prøv at fornemme, hvor køreren 
er i forhold til farten. Det største spring ift. fart opleves formentligt 
forskelligt fra kører til kører, så der findes ikke nogen skoleløsning her.

Langsiderne er normalt vandrette, men må gerne have en svag stigning 
indefra og ud mod sikkerhedshegnet på op til max. 5 %. I svingene må 
samme stigning være max. 10 %. Det betyder, at hvis man står ved 
inderbanemarkeringen på en 500 cc bane med 14 meter brede sving, så 
må stigningen være helt op til 140 cm. I daglig tale bruges det engelske 
ord ”banking” om den stigning, der er i svingene fra inderbanen og ud 
mod sikkerhedshegnet.

I speedway accelereres der ud af sving og op af langsiden. Det betyder, 
at der er fart på, når man når ned for enden af langsiden og skal ind i 
svinget. Når man kommer med høj fart ned ad langsiden og vil dreje, 
bliver man påvirket af centrifugalkraften, som vil trække én ud mod 
sikkerhedshegnet. Det modvirker man som speedwaykører ved at gå i 
broadside. Hvis banens plan er vandret eller næsten vandret (og disse 
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baner findes), så vil man som speedwaykører skulle arbejde rigtig meget 
med speedwaycyklen og kroppens bevægelse i forhold til speedway-
cyklen, for at få vendt speedwaycyklen, så det bliver muligt at køre ned 
ad den modsatte langside. Hvis der er meget banking i svinget, så vil 
køreren have nemmere ved at få vendt speedwaycyklen og køre ned ad 
den modsatte langside. Grunden til at det er sådan er, at banking hjælper 
køreren til at tage farten af. 

Nogle baner har store, bløde sving og andre har mere spidse sving. Hvis 
du forestiller dig et æg, får du måske et billede af de spidse sving contra 
de mere bløde sving. De forskellige sving kalder på forskellig kørestil. 
Er banen med spidse sving skal man dreje mere på kortere tid og det 
betyder, at man skal gå mere i broadside end hvis banen er med bløde 
sving. Ved at gå i broadside bremser man altså farten af – stor broadside 
= stor reduktion af fart (spidse sving) og lille broadside (bløde sving) = lille 
reduktion af fart. 

UNDERSØG BANEN INDEN TRÆNING OG LØB
Når man er ankommet til banen, er det en god ide at gå en runde eller 
to på banen for at se, hvordan den og starten ser ud. I forbindelse med 
startstedet skal køreren undersøge, hvor det grønne lys sidder. Banen 
kan være både hård og glat, eller der kan være godt med bid i. Banen kan 
også være hullet eller fedtet. For de fleste kørere er det vigtig informa-
tion at have. Det kan nemlig få betydning for, hvordan speedwaycyklen 
skal sættes op med fx tandhjullængden på cyklen. 

LÆS BANEN UNDERVEJS I LØBET
I speedway handler det ikke kun om at kende sine konkurrenter. Det 
handler også om at kende banen. Derfor ser man ofte, at hjemmeholdet 
har en fordel. De kender nemlig banen bedre end de andre hold.
 
Den gode kører formår at læse banen også undervejs i løbet. Ideallinjen 
flytter sig nemlig undervejs. Det sker blandt andet fordi belægningen bli-
ver flyttet længere ud og dermed bliver linjen længere ude lidt hurtigere. 
Så som træner bør du arbejde med kørerne omkring dette. Når kørerne 
har opnået erfaring på området er det oplagt at invitere ind til en snak 
omkring hvad der sker med banen under et løb, herunder: Har belægnin-
gen flyttet sig – og hvorhen? Er banen blevet mere glat og i givet fald 
hvor? Hvordan arbejder banefolkene med banen i slæbepauserne og 
arbejder alle banefolk på samme måde? Hvor meget vand får banen i 
slæbepauserne? Er der huller, som man kan bruge til at opbygge fart, el-
ler som man bør undgå? Hvor kører de andre rundt? Alle disse spørgsmål 
kan den dygtige kører bruge til at justere opsætning med. Måske ikke 
første gang, men erfaringen, som køreren samler op undervejs, er en stor 
hjælp i den forbindelse.
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KAPITEL 14: 
TRÆNEREN

Træneren er rollemodel for speedwaykørerne. Autoritet og for billede på samme 
tid. Det er derfor utrolig vigtigt, at træneren er  bevidst om sin rolle.

Erik Gundersen
17-dobbelt verdensmester og talenttræner siden 2007 

Figur 13: Trænerens egenskaber

Inspirerende og 
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Erkender 
fejltagelser

Har selverkendelse

Formålet med dette kapitel er at give et overblik over, hvilke egenskaber 
og kompetencer vi anbefaler, en træner stræber efter at besidde. Heref-
ter følger en beskrivelse af, hvilke overvejelser, man som træner bør gøre 
sig i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og 
evaluering af træning.
 
Træneren er ansvarlig for at efterleve de værdier, klubbens ledelse 
ønsker skal være fundamentet for adfærden i klubben. Træneren er også 
med til at skabe rammerne for kulturen i klubben, dvs. træningsmiljøet, 
rutiner, vaner, organisering, roller og værdier. Da det er træneren, der i 
det daglige arbejder med kørerne, bør træneren arbejde for at udbrede 
kendskabet til klubbens værdier til kørerne og sørge for, at de efterleves. 

TRÆNERENS MENNESKELIGE EGENSKABER
Speedwaytrænerens menneskelige egenskaber har naturligvis stor be-
tydning for kørerens generelle trivsel og for træningen. Vigtige egenska-
ber for en træner kunne blandt andet være:

I en klub er træneren ofte den første person, som nye medlemmer og 
deres forældre kommer i kontakt med. Alt, hvad træneren gør, bliver 
målt og vejet af kørere, forældre, klubbens ledelse og andre medlemmer. 
Kørernes, forældrenes og klubbens krav til træneren er ofte store og ikke 
altid mulige at leve op til for træneren. 

Herunder er oplistet nogle retningslinjer for, hvilken adfærd DMU ser som 
naturlig og forventelig af en træner:
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Personlig adfærd
• Er velforberedt, møder op i passende tid før træning og tager 

imod kørerne 
• Har en positiv adfærd, er humoristisk, ansvarlig, seriøs, åben 

og ærlig 
• Er hjælpsom overfor andre
• Gør hvad han/hun kan for at sikre en god omgangstone og et 

godt socialt fællesskab
• Skrider ind overfor uhensigtsmæssig adfærd – i forhold til én 

selv som træner, andre kørere, officials, osv.
• Mobber ikke og medvirker til at skabe et træningsmiljø uden 

mobning
• Lugter ikke af eller er påvirket af alkohol – indtager heller ikke 

alkohol under træningen

Sportslig adfærd
• Møder op til og deltager aktivt ved løb og mødeaktivitet i 

klubben i det omfang, det kan lade sig gøre
• Optræder som en god og loyal ambassadør for klubben og 

sporten i alle henseender
• Har en god og høflig omgangstone og behandler kørere, 

forældre, mekanikere og andre, der har en relation til klubben/
træningen, med respekt 

• Udtaler sig ikke negativt overfor kørere, forældre, mekanikere 
eller andre med relation til klubben/træningen 

• Overholder såvel skrevne som uskrevne regler
• Lærer kørere, forældre og mekanikere m.fl. om god sportslig 

optræden og reglementet og efterlever selv normerne

Træneradfærd
• Er villig til at dygtiggøre sig og dele viden
• Gennemfører motiverende, spændende og afvekslende træ-

ning tilrettelagt således, at alle lærer noget uanset erfaringsni-
veau. 

• Tager afsæt i det den enkelte kørers forudsætninger og udvik-
ler herfra

• Stiller krav og forventninger op til hver enkelt kører
• Straffer ikke kørere, men vejleder i stedet
• Er opmærksom på, at ikke alle børn forstår ironi og sarkasme
• Er opmærksom på, at specielt børn har behov for at tale om alt 

muligt andet end speedway
• Er opmærksom på, at børn har et stort behov for at blive 

vejledt og modtage feedback fra deres træner
• Er opmærksom på, at børn har behov for at styrket deres 

selvværd – husk at rose dem
• Er opmærksom på, at træning også har den funktion, at det er 

med til at danne og opdrage børn til deltagelse i foreningslivet 
og samfundet og bidrager til deres personlige udvikling

Praktisk adfærd
• Sørger for, at der ryddes op efter træning/løb, fx ved at inddra-

ge kørere, forældre, mekanikere osv.
• Gør hvad der er muligt for, at ingen kører hjem med en dårlig 

oplevelse i rygsækken
• Melder i god tid ud, hvornår der er træning i den kommende 

periode
• Delegerer opgaver ud til ressourcepersoner, hvor det måtte 

være hensigtsmæssigt
• Tilser, at sikkerhed på bane og baneanlæg er i orden, at der er 

uddannede samaritter til stede ved træning m.v.

God træneradfærd skal være noget 
helt naturligt. Som træner skal man 
opfordre alle til – og holde øje med, at 
alle taler pænt til hinanden og at man 
ikke driller eller snakker grimt om og 
til hinanden. Få i stedet skabt et godt 
træningsklima, hvor man både roser 
og anerkender hinanden. Som træner 
bærer du en stor del af ansvaret for, 
at alle får en god oplevelse ud af en 
træningsaften, og at alle tager glade 
og tilfredse hjem.

Erik Gundersen
17-dobbelt verdensmester og talenttræner siden 2007 

TILLIDSFORHOLD
Træneren støtter og hjælper kørere, holdledere, forældre og klubben 
med opgaver, som relaterer sig til trænerfunktionen, men træneren bliver 
ofte også ofte brugt af speedwaykørere i det daglige, når udfordringer 
af enhver slags skal vendes med en, som man har tillid til – det kan være 
noget positivt såvel som noget mindre positivt. Vores erfaringer viser, at 
det er en fordel som træner at få opbygget en tillidsfuld relation til sine 
kørere, fordi dét at man kender hinanden godt og har tillid til hinanden 
ikke kun har indflydelse på ens personlige forhold, men også på kørerens 
sportslige udvikling og udbytte af træningen.

Når relationen er etableret, kommer man tættere på kørerne, og det gør 
trænerarbejdet en del nemmere. Man kan være træner af navn og af 
gavn – sidstnævnte giver erfaringsmæssigt de bedste resultater. I be-
stræbelserne på at få etableret en relation til kørerne og i selve arbejdet 
med kørerne må man som træner være opmærksom på, at ikke to kørere 
er ens. Få en snak med de kørere du træner og find ud af, hvad der passer 
både dem og dig.

EN TRÆNERS KOMPETENCER
Alle kan blive trænere i speedway, og de nuværende trænere har vidt 
forskellig baggrund. Nogle trænere har tidligere været eller er måske selv 
aktive speedwaykørere. Andre kender måske en, der engang har kørt 
speedway. Det kan også være, at du bare er vild med sporten og gerne vil 
arbejde med børn og unge. Om du kommer ind i trænerverdenen af den 
ene eller den anden grund, er egentlig ligegyldigt – og du behøver ikke at 
have været verdensmester i speedway. Men det er en forudsætning, at 
du kan lide at arbejde med børn, unge, forældre, officials i klubben og alle 
mulige andre.

Mange trænere oplever trænergerningen som en gave. Du arbejder 
med kørere, som befinder sig på et niveau, og du er en vigtig del af den 
proces, der gør, at køreren kommer på et højere niveau. Du bliver en del 
af en succesoplevelse, når det går godt, og du bliver en del af frustratio-
nerne, når udviklingen ind imellem stagnerer. 
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Som træner er det umuligt at komme igennem en trænerkarriere uden 
på et tidspunkt at blive enten en del af – eller inddraget i en konflikt. 
Konflikter kan fx være mellem træner og kørere, træner og forældre eller 
indbyrdes mellem forældre eller kørere. Hvis der opstår en situation, hvor 
én eller flere personer skaber problemer for træneren eller for træningen, 
er træneren nødt til at straks at tage hånd om dette og forsøge at skabe 
en acceptabel løsning for alle parter, uden at nogen bliver hængt ud 
eller ydmyget, og hvorfra alle kan komme videre på en god måde. I nogle 
tilfælde er dette trænerens fornemste, og også sværeste opgave. Du kan 
læse mere om konflikthåndtering på www.dmuatk.dk.

HVORDAN TRÆNER MAN NOGEN I NOGET?
Det der sker, når man træner nogen, er at man understøtter en udvik-
ling. Det man skal træne i, kan handle om en færdighed (fx at dreje på 
gashåndtaget), det kan handle om viden (at vide hvad der sker, når man 
drejer gashåndtaget) og det kan handle om holdninger (er der situationer 
på banen, hvor det ikke vil være klogt at dreje på gashåndtaget?).

DMU opfordrer til, at du som træner tilegner dig kompetencer gennem 
klubtræneruddannelse 1 og 2 under Danmarks Motor Union. På klubtræ-
neruddannelsen arbejdes der blandt andet med følgende kompetencer/
evner:
a. Pædagogiske evner:  

Det er afgørende, at træneren besidder pædagogiske evner og samti-
dig har modet og lysten til at videreudvikle disse gennem uddannelse 
og erfaring.

b. Uddannelse og viden: Træneren bør naturligvis besidde de 
nødvendige idrætsfaglige kompetencer til at kunne stå for trænin-
gen. Videreudviklingen af trænerens kompetencer sker jævnligt og 
stopper ideelt set aldrig. Træneren kan også søge ny viden inden for 
trænergerningen i litteratur, i dialog med andre trænere, gennem 
trænernetværk samt på nettet.

c. Kommunikative evner: Træneren bør kunne kommunikere i øjen-
højde med alle, herunder eksempelvis kørere, forældre, bestyrelse, 
trænerkolleger, medlemmer osv.

d. Adfærd og kropssprog: Træneren er et forbillede for kørere/for-
ældre samt for andre trænere og medlemmer. Træneren er samtidig 
ambassadør for sporten, for øvrige trænere samt for speedwayspor-
ten generelt. Derfor er det vigtigt, at træneren er opmærksom på sin 
adfærd og sit kropssprog både før, under og efter træning, men også 
når træneren selv træner eller selv kører med i et løb.

UNDERVISNINGSMETODER
Når man som træner har konstateret, at en kører har et behov for at lære 
noget for at komme videre i sin udvikling, bør man som træner overveje, 
hvilke(n) undervisningsmetode(r), der kan føre til det ønskede resultat. 
En vekselvirkning mellem forskellige undervisningsmetoder vil ofte blive 
oplevet som motiverende, og dermed bliver det nemmere at fastholde 
interessen hos speedwaykørerne.

INSTRUKTION
Instruktion er en systematisk fremgangsmåde til at lære noget trinvis. 
Denne metode er meget anvendelig, når man skal lære færdigheder. Du 

indleder med at præsentere emnet og fortæller, hvorfor dette skal læres. 
Herefter viser du i sin helhed, hvad der skal læres – gerne fra flere vinkler 
(fx forfra, bagfra og fra siden). Som regel er det muligt at vise tingene på 
en speedwaycykel, der holder stille, men du kan også bruge en tavle, klip 
fra Internettet, eller du kan trække på en mere erfaren kører, som du kan 
demonstrere det på i ryttergården og senere på banen. Det er en god ide 
at have flere måder at vise på. 

Hvis det, du vil lære kørerne, består af mange forskellige elementer, 
bør du dele det op i enkeltdele, som kørerne kan tage fat på én del ad 
gangen. Til sidst sættes de forskellige dele sammen, og det hele øves 
igen. Denne metode er fx velegnet til at undervise i, hvordan man laver 
en start. Der er mange dele: blive klar bag tapen, fokusere på det grønne 
lys, dernæst tapen (inderst eller yderst, afhængigt af, hvilken bane man 
holder på) og slippe koblingen, når snoren går op.

Instruktion er en velegnet metode til at undervise børn før puberteten, 
som har brug for at få vist og forklaret, hvad de skal gøre. Det kan også 
være ældre kørere, som er nybegyndere og derfor har brug for en mere 
styrende trænerstil for at lære de grundlæggende teknikker. Husk på, at 
det kan være en god ide at spørge ind til forståelsen af det, du forklarer 
undervejs, for at undgå misforståelser. 

SAMTALEMETODEN
Samtalemetoden er en diskussion mellem træner og speedwaykørerne, 
som er ledet af træneren. Hensigten er, at man ved hjælp af korte indlæg 
og spørgsmål kan udvikle ny viden hos den enkelte. Man kan fx diskutere 
et emne som taktik og placering ind i sving 1 efter starten. Samtalemeto-
den fungerer bedst, når kørerne har lidt erfaring med i rygsækken, så de 
i højere grad kan deltage i diskussionen og på baggrund heraf komme til 
at vide mere om emnet. Samtalemetoden er god til at skabe aktivitet, og 
det er muligt at få alle med i diskussionen. Skulle der være en eller to, som 
ikke siger så meget, kan man stille et spørgsmål direkte til vedkommende. 
Det er vigtigt, at alle får muligheden for at blive hørt. De ældre og mere 
erfarne kørere har som regel behov for at blive hørt og set. De har svarene 
på alverdens spørgsmål, men der skal også være plads til de andre. Husk at 
diskutere de forskellige svar, der kommer ind, og vent selv med at komme 
med dit eller dine løsningsforslag. Der kan være mange løsningsforslag, og 
de løsningsforslag, du kommer med, kan nemt blive til ”det eneste rigtige 
svar”. Det vil ikke være hensigtsmæssigt. Vi bør lære kørerne at tænke og 
træffe beslutninger selv – vi sidder jo ikke på speedwaycyklen sammen 
med dem – der er de alene!

MESTERLÆRE
Mesterlære bygger, ligesom instruktion, på at vise og forklare køreren, 
hvordan tingene kan gøres. Forskellen er, at træning via mesterlære 
i nogen grad involverer kørerens dømmekraft. Speedwaytræneren 
siger fx ”for mig fungerer det godt på denne måde” eller ”jeg har gode 
erfaringer med at gøre det sådan her”. På den måde anvender træneren 
sine personlige kompetencer og erfaringer og giver samtidigt plads til, at 
køreren kan afprøve sin egen metode. Mesterlære i speedway handler 

NÅR DU TRÆNER MICROKØRERE
Når man træner microkørere er det vigtigt at man forklarer det, 
der skal ske, på en måde, som kørerne kan forstå. Fx bør man, når 
man træner med kegler, fortælle hvorfor de står der, og hvordan 
det kan gøre kørerne bedre. Instruktionen bør være præcis: ”Kør 
uden om den første kegle og inden om den sidste”. Vær opmærk-
som på, at tingene måske skal gentages. For microkørere kan det 
handle om mange informationer på én gang – og de vil gerne gøre 
det godt. 

NÅR DU TRÆNER MICROKØRERE
Inden træningen starter, er det vigtigt at få hilst ordentligt på 
hinanden. Benyt lejligheden til at høre, hvad de forskellige fx har 
oplevet i skolen osv. Med denne snak kan du finde ud af hvordan 
humøret er blandt børnene. Hvis nogen er kede af det, kan du evt. 
lytte og få vedkommende i bedre humør. På den måde bliver alle 
klar til træningen.
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kort sagt om at lære ved at iagttage erfarne kørere eller trænere og 
derfra udvikle færdigheder. Mesterlære forudsætter, at den unge kører i 
nogen grad kan reflektere over træningen, og derfor virker metoden ikke 
optimalt i perioden før puberteten. Men fra puberteten, hvor de unge 
udvikler deres identitet og selvstændighed, er mesterlære en velegnet 
undervisningsmetode.

KONKURRENCEMEDTODEN I TRÆNINGEN
Konkurrencemetoden er god, når kørerne har automatiseret deres delbe-
vægelser og skal trænes i sætte dem sammen. Konkurrencemetoden er 
også rigtig god, når kørerne skal have erfaring i forhold til at placere sig 
rigtigt på banen i forhold til eksempelvis konkurrenter og banens sving, 
langsider mv. Tag eksemplet omkring starten tidligere. Når dette er på 
plads, vil megen af den efterfølgende træning kunne foregå ved hjælp af 
konkurrencemetoden. For at vænne kørerne til den virkelige verden, kan 
man indledningsvis starte to kørere ad gangen, herefter gå op til tre og 
til sidst fire kørere ved tapen. Man vænner dem til den rigtige start ved 
hjælp af konkurrencemetoden. Konkurrence kan foregå på flere måder. 
Man kan konkurrere mod sig selv fx hvor man forbedrer teknik eller 
hurtighed, man kan konkurrere med en eller flere andre kørere eller man 
kan konkurrere hold mod andre hold. Det er vigtigt, at man giver feedback 
efter kørt heat eller match. Kørerne skal vide, hvad de har gjort godt og 
mindre godt. Konkurrence som metode egner sig til børn på omkring 12 
år og opefter.  Selvom konkurrencen er en del af træningen, så er det 
centralt at holde fast i, at det er processen med indlæringen/udvikling, 
der har førsteprioritet i forhold til at komme først over målstregen og få 
flest points. 

Dog bør man som træner være opmærksom på, om der opstår situationer, 
der kræver trænerens indgriben – fx at nogen bliver ked af det osv.

GRUPPE
Gruppearbejde er en anden metode, som handler om, at kørerne skal løse 
en opgave ved at samarbejde. Det er vigtigt, at kørerne kan se en mening 
med opgaven, og at alle ressourcer i gruppen inddrages. Der findes lige 
så mange former for gruppearbejde, som der findes dygtige trænere, så 
følgende er ikke en skabelon, men et eksempel på, hvordan det kunne 
foregå. 

En konkret gruppeopgave kunne handle om at undersøge alt, hvad man 
ved om en bestemt bane forud for et løb (hvilke linjer køres der ofte osv.). 
Hvis det er nødvendigt, kan træneren vejlede, inspirere og observere, 
hvad der sker, men kørerne bør have lov at tænke selv. Efter gruppear-
bejdet kan gruppen få lov til at fremlægge det, de er nået frem til. Selv 
om gruppen er nået frem til en løsning, kan der være enkelte i gruppen, 
som måske sidder tilbage med noget, der ikke var enighed om. Husk at 
få spurgt ind hertil og få disse bidrag med i plenum. Afslutningsvis kan 
træneren sammenfatte de forskellige løsninger og give en kort vurdering 
af det, som er blevet præsenteret. 

Gruppearbejde er en metode, der først bør anvendes, når kørerne har 
nået en vis alder (ca. 16-17 år) og modenhed, da det kræver en vis 
selvdisciplin.

OPGAVE
Opgavemetoden kan fx bruges ved, at træneren giver kørerne en opgave, 
fortæller hvad målet er og motiverer herfor, samt fortæller, hvor lang tid, 
der gives til opgaven. Herefter løser kørerne opgaven, evt. med mulighed 
for at søge råd og vejledning hos træneren. Afslutningsvis kan træneren 
lægge op til diskussion eller selv gennemgå forløbet og fremhæve, hvad 
der er gjort hhv. rigtigt og forkert i den konkrete situation og hvad der 
skulle have været gjort. Når en speedwaykører kører et heat (enten til 
løb eller træning), bærer det præg af opgavemetoden. Køreren skal løse 

en opgave – vinde heatet! Det vanskelige er dog her at få vejledning 
undervejs. En anden situation kunne være, at man beder kørere om at se 
udvalgte heat på Internettet og så bede dem om at komme med andre 
løsninger end de, som blev valgt i de pågældende heat. 

Ved opgavemetoden kan andre kørere fint fungere som konsulenter 
eller kontrollanter og være med til at give feedback bagefter. I sådanne 
tilfælde er metoden mest velegnet til kørere, som er omkring 16-17 år og 
har fået lidt erfaring i sporten. De skal være i stand til at se, hvornår en 
opgave løses på en god måde, og hvornår der er plads til forbedring.

COACHING
Coaching er en metode, hvor speedwaykøreren selv er drivkraften bag 
udvikling af egne færdigheder. Hvis en speedwaykører har en bestemt 
udfordring, så er det køreren selv, der skal finde løsningen, frem for at 
afvente trænerens instruktion. Det betyder også, at speedwaytræneren 
må træde et skridt tilbage og modstå fristelsen til at servere en løsning. 
Trænerens hjælp består i at stille nogle gode spørgsmål, som køreren 
svarer på, og derigennem når frem til en brugbar løsning. Coaching er 
med andre ord hjælp til selvhjælp. Trænerens opgave er at understøtte 
den proces, hvori køreren lærer at bygge oven på sine egne færdigheder 
og erfaringer - og derigennem blive endnu dygtigere.

Coaching er en metode, som fungerer bedst, når kørerne er omkring 16-
17 år eller derover.

SELVKONFRONTATIONSMETODEN
Selvkonfrontationsmetoden er god til at hjælpe kørere med at afdække 
og erkende stærke og svage sider. De stærke sider bør naturligvis fast-
holdes og videreudvikles, mens de svage sider bør ændres til noget mere 
hensigtsmæssigt. 

Nogle ting kan være svære at se selv, og der kan det hjælpe at benytte 
sig af visualisering gennem brug af fx Coach’s Eye til at udvikle tekniske 
færdigheder. Det kræver naturligvis, at køreren har opnået en vis erfaring 
med sporten - ellers vil svage sider ikke kunne erkendes. Normalt vil 
kørere omkring 12-13-årsalderen være i stand til at identificere egne 
fejl under forudsætning af, at de samlet set har ca. 5-7 erfaringsår i 
rygsækken. Husk, også hvis du lader andre kørere deltage i evalueringen, 
at være opmærksom på, hvad der må evalueres på – fokus skal være på 
de køretekniske færdigheder. 

I praksis optages fx et antal starter af en kører. Den pågældende 
kører samt de andre kørere og træneren ser sekvensen på en iPad, en 
fladskærm eller andet tilstrækkeligt stort AV medie. Den pågældende 
kører får indledningsvis lov til at kommentere det, han har set. Træneren 
kan om nødvendigt inddrage de andre kørere til justering af kørerens 
opfattelse af sig selv. Stærke sider trækkes frem. Svage sider påpeges 
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ZONEN FOR NÆRMESTE UDVIKLING
Den russiske psykolog Lev Vygotsky er ophavsmand til begrebet ”Zonen 
for den nærmeste udvikling”. Begrebet dækker over, at det, en træner 
skal lære sine kørere, bør ligge lige uden for det, køreren kan, og køreren 
skal støttes i, at det er sikkert og trygt at træde derud. Hvis udfordringen 
er alt for stor, vil køreren reagere med modvilje, usikkerhed og måske 
endda angst og søge tilbage til det sikre, som han ved, han kan. Hvis 
køreren til gengæld ikke udfordres, vil han reagere med kedsomhed – og 
her vil motivationen forsvinde.

Et eksempel på, hvordan teorien kan anvendes i praksis, kan fx være når 
en microkører skifter til 85 cc og skal lære at broadside. Der er mange 
ting, microkøreren kan i forvejen og hvor køreren er tryg – det kunne fx 
være i at køre ned af langsiden. Det kan køreren selv – også på en 85 cc, 
selv om denne speedwaycykel er noget større end en microspeedway-
cykel. Køreren skal nu lære at mestre den højere hastighed på en 85 cc. 
For nogen kørere vil det fortsat være noget, der ligger i den grønne cirkel, 
for andre vil det være noget, der skal bruges lidt tid på – evt. kombineret 
med at lære gearskift og for andre er hastigheden en rigtig stor foran-
dring, som skaber utryghed hos køreren. Her bør træneren være særlig 
opmærksom og ikke presse køreren ud i noget, som skaber en utryg 
situation for køreren. I værste tilfælde kan det resultere i, at køreren 
bliver bange – også for noget som køreren før var helt tryg ved.

af træner og evt. bekræftes af øvrige kørere. Det hele kan debatteres 
og forslag til ændring af adfærd opstilles. Når sekvensen er overstået, 
er det vigtigt, at køreren fortæller, hvad det er han/hun vil ændre og 
hvordan. Der kan laves en handleplan.

Det er utroligt vigtigt, at man som træner varierer og kombinerer de 
forskellige metoder under hensyntagen til, hvilke mål der skal nås, den 
tid, der er til rådighed, kørernes alder og forudsætninger og ikke mindst 
trænerens eget erfaringsniveau.

VEKSELVIRKNING MELLEM UNDERVISNINGSMETODERNE
I praksis vil flere af undervisningsmetoderne være i brug i løbet af en 
træning. Efterhånden som man opnår rutine i trænerarbejdet, skifter man 
mellem undervisningsmetoderne. Valg af metode hænger meget sammen 
med, hvem der skal trænes. Hvis det fx er microkørere, vil selvkonfronta-
tionsmetoden ikke være ideel. Den vil i stedet være et godt valg til kørere 
på ekspertniveau, og det samme gælder coaching, da kørerne på dette 
niveau ofte selv har løsningen på de udfordringer, de arbejder med.

LÆRINGSSTILE
Forskning viser, at mennesker lærer via sanserne. De to forskere Dunn & 
Dunn har fundet frem til, at mennesker overordnet set lærer ved hjælp af 
fire sansemæssige ”motorveje”:

• DE VISUELLE
 Lærer bedst ved at se billeder eller læse tekst. Visuelt orienterede 

kørere vil gerne have færdighederne demonstreret i undervisningen, 
på video eller se dem blive udført af andre kørere. De vil også gerne 
tage noter eller se færdighederne i en bog.

• DE AUTIDIVE
 Lærer bedst ved at lytte. Auditive kørere kan lide at høre gode, 

forståelige forklaringer. Skrevne informationer har mindre betydning, 
men det er en god hjælp, hvis informationerne læses højt.

• DE TAKTILE
 Lærer bedst, når de kan røre ved tingene. De vil gerne have instrukti-

oner udleveret på skrift, så de kan bladre i dem og tage dem med. Det 
er vigtigt for dem at bruge fingrene, derfor vil de gerne tage notater.

• DE KINÆSTETISKE
 Lærer bedst, når de er fysisk aktive og kan bruge hele kroppen. Kinæ-

stetiske kørere vil gerne mærke og afprøve tingene, og de vil gerne 
deltage i praktiske øvelser. Kinæstetikere er aktive og kan have svært 
ved at sidde stille for længe ad gangen.

Alle fire metoder sættes i spil og supplerer hinanden i læringsprocessen, 
men samtidig har alle mennesker en præference for én af metoderne, og 
det vil være forskelligt fra person til person, hvilken metode, der fore-
trækkes. Det kan være en stor hjælp for træneren at undersøge, hvordan 
de kørere, som han/hun arbejder med, lærer bedst i forhold til de fire 
sanser, så træneren kan tilpasse undervisningen i forhold til det.

Figur 14: Zonen for nærmeste udvikling
Figuren illustrerer teorien bag Vygotsky’s ”Zonen for nærmeste udvikling”.

Utryg

Udviklingszone

Tryg

Kan selv

Kan med hjælp

Kan ikke endnu!

Det er vigtigt, at en træner kender sine kørere. Det kendskab gør nemlig, at man 
ikke presser køreren ud i noget, der kan ende i en dårlig oplevelse. Som træner 
skal du finde balancen mellem det, køreren kan og det, køreren skal lære. Det nye 
skal komme i så små bidder, at køreren tør prøve kræfter med det.

Erik Gundersen
17-dobbelt verdensmester og talenttræner siden 2007 
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TRÆNERSTIL 3
Efterhånden som køreren bliver bedre til at løse opgaven, opnår han 
en høj grad af selvtillid. Men i og med at tingene bliver nemmere, kan 
motivationen godt svinge fra begejstring til modløshed. Køreren har altså 
fået større kompetence i forhold til at løse opgaven og er mere sikker 
i udførelsen af opgaven. Opgaven kan løses nemt og selvstændigt af 
køreren. I denne fase bør du som træner være meget støttende.

På dette niveau vil du opleve køreren som: selvkritisk, forsigtig, tvivlen-
de, kompetent, bidragende, usikker, tøvende, famlende, uinteresseret/
keder sig. Når du som træner registrerer ovennævnte, bør du anvende 
følgende trænerstil: være spørgende/lyttende, beroligende, opfordre 
til selvstændig løsning af problemet, samarbejdende, opmuntrende og 
påskønnende.

TRÆNERSTIL 4
Når køreren når dette niveau, er det et tegn på stor kompetence og stort 
engagement. Køreren tror nu på egne evner, og træneren træder kun til i 
få tilfælde med guidance og støtte. Træneren bør nu træde ind i den de-
legerende rolle. Som træner kan du eksempelvis registrere følgende om 
en kører, hvis denne er på et højt kompetent niveau og udviser et stort 
engagement: med rette selvsikker, altid kompetent, inspireret/inspireren-
de, ekspert, selvstændig, har selvtillid, er sagkyndig og selvledende. Din 
træneradfærd bør i dette tilfælde være: åben, tillidsskabende, bekræf-
tende, forsikrende, opmærksom, udfordrende.

Som ny træner får du sikkert brug for at udøve relativt meget dikterende 
og støttende træning i starten, men efterhånden som køreren bliver 

Trænerstil 1: 
Meget instruerende og lidt støttende
- ting sættes i gang på dit initiativ
- du skal have fokus på instruktion og éntydighed
- køreren skal lære noget nyt eller du vil lære køreren at gøre 

noget på en ny måde som køreren er motiveret for at lære

SITUATIONSBESTEMT TRÆNING
Situationsbestemt træning er udarbejdet med inspiration i ledelsesteori 
af psykologerne Paul Hersey og Kenneth Blanchard. Lad os bare slå det 
helt fast – som træner er man leder. 
Situationsbestemt træning handler om, at træneren kan sætte den 
enkelte kører i centrum og tilpasse sin træneradfærd (trænerstil) efter, 
hvor dygtig køreren er og hvor motiveret han er i forhold til det, som skal 
læres. Nedenfor gennemgås fire forskellige trænerstile, som lægger 
forskellig vægt på henholdsvis instruerende, konsulterende, støttende og 
delegerende træneradfærd.

TRÆNERSTIL 1
Den første trænerstil bør anvendes over for kørere, som er på et lavt ud-
viklingstrin, og som har et stort engagement. Kendetegnende for køreren 
er, at han er på et lavt/lavere kompetenceniveau ift. den opgave (aktuelle 
færdighed), som skal læres. Samtidig har køreren et stort engagement 
og vil gerne lære nyt. Hvis du som træner oplever kørerens adfærd som 
følger: håbefuld, uerfaren, nysgerrig, mangler færdigheder, optimistisk, 
begejstret, ivrig, entusiastisk og motiveret, bør du anvende trænerstil 1.

Trænerstil 1 er kendetegnet ved i overvejende grad at være instrueren-
de og meget detaljeret i forklaringen om, hvordan tingene læres. Med 
din træneradfærd bør du spille en stor rolle i forhold til at specificere, 
planlægge, prioritere, orientere, undervise, vise, forklare, kontrollere, 
overvåge og give feedback.

TRÆNERSTIL 2
Den anden trænerstil bør bringes i spil, når kørerne har opbygget nogen 
kompetence, men samtidig måske finder de færdigheder, der skal læres, 
for vanskelige. Det kan resultere i et lidt lavere engagement og dermed 
motivation. Træneren bør her have en mere støttende rolle og gerne 
skære lidt ned på instruktioner og styring.

Hvis du som træner oplever kørerens adfærd som følger: overvældet, 
forvirret, demotiveret, demoraliseret, frustreret, desillusioneret, modløs 
eller glimtvis kompetent, bør du anvende trænerstil 2. Det gør du ved at: 
undersøger/spørge, forklare/afklare, giver re-instruktion, giver feedback, 
opmuntre og ved at rose.

Trænerstil 3: Støttende
- udvikling sker på træners eller kørers initiativ
- fokus på både metoder og motivation
- når medarbejderen er usikker på, om opgaven kan løses

Trænerstil 2: Konsulterende (trænende) – 
mindre instruktion og mere støtte
- sker på kørerens opfordring
- fokus er på mål og motivation
- når køreren kan selv, men gerne vil have coaching
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bedre og mere sikker på cyklen er det hensigtsmæssigt og relevant, at 
du skifter mellem de fire trænerstile alt efter behovet for henholdsvis 
instruerende, konsulterende, støttende og delegerende adfærd i forhold 
til køreren.

Når køreren har nået en vis alder, er det ofte en god ide at få en snak 
med køreren om, hvordan han og du selv ser på din træneradfærd – om 
køreren og du ser situationen på samme måde.

SAMMENHÆNG MELLEM MODEL OG PRAKSIS (forklaring til 
figur 15)
Følger man som træner den grønne pil starter den ude til højre med, 
at hvis du som træner arbejder med en kører, som er nybegynder (har 
mangelfulde kompetencer), så bør du som træner have en meget sty-
rende adfærd og et stort fokus på selve opgaven (det, som bør trænes). 
Efterhånden som køreren får flere kompetencer, skrues der lidt ned 
for den styrende adfærd, og der skrues op for den støttende adfærd. 
Efterhånden som køreren får gode kompetencer, vil både den styrende og 
støttende adfærd falde - køreren vil blive mere selvkørende.

ORGANISERING AF KØRERNE
Inden man som speedwaytræner kører hjemmefra til en træningsaften, 
er det godt at tænke lidt over, hvor mange der ca. møder op til træningen. 
Det kan være svært at bestemme det nøjagtige antal, men der er stor 
forskel på, om der kommer fem eller 20 kørere til træning. 

Der findes flere måder at organisere kørerne på til en træning. 

Individuel organisering handler om, at træneren underviser en enkelt 
kører. Det svarer nærmest til en kørerlærer, der giver en køretime til en 
kommende bilist. Individuel undervisning kan være en god idé, hvis der er 
noget i det, man vil lære kørerne, som er lidt vanskeligt. I disse situatio-
ner vil individuel undervisning kunne gøre en forskel for køreren. 

Makkerorganisering handler om, at to kørere danner par under hele 
eller dele af træningen. Det kan være to kørere, der er lige gode, eller 
to kørere, hvor der er niveauforskel. Det handler helt om, hvad der skal 
læres. Ved makkerundervisning får makkerparret normalvis instruktion af 
træneren, og så kan de gå i gang med at løse opgaven. Jo ældre kørerne 
er, fx i slutningen af puberteten og efter puberteten, kan kørere i mak-
kerpar køre mod hinanden og efterfølgende få en snak om, hvad de hver 
især gjorde godt og mindre godt. Træneren kan i disse situationer spørge 
ind til det, som er relevant og/eller coache de to.

Ved holdorganisering har træneren og kørerne (holdstørrelse på 3-4 
kørere og opefter) kontakt under hele forløbet. Bliver der mere end 12-14 
kørere, kan det være en fordel at have en hjælpetræner, som kan tage 
den ene del. Risikoen ved at træne for store hold er, at den enkelte kører 
ikke får tilstrækkeligt udbytte ud af træningen – og det kan på sigt være 
uheldigt for kørerens læring. Hvis man ikke er en rutineret underviser er 
der også, i forbindelse med for store hold, en risiko for, at træner mister 
styringen.

Når der er tale om holdundervisning, får alle nøjagtig samme information 
på samme tid, og der kan stilles spørgsmål. Det er ofte holdundervisning, 
når man starter op på en træning og fortæller om dagens/aftenens 
program. Holdorganisering skaber rammerne for et gensidigt forpligtende 
og socialt fællesskab mellem kørerne.

I praksis er der ofte tale om en blanding af forskellige måder at organi-
sere kørerne på. Som træner bør man vælge den organiseringsform, som 
passer bedst til det, man skal undervise i. Speedway er en individuel 
sportsgren, og det peger i retning af individuel organisering, men som 
regel vil undervisningen hen over en træning bestå af blanding af de 
forskellige organiseringsformer, fx holdorganisering (for at fortælle om 
programmet), individuel og/eller makkerorganisering (når færdigheder 
skal øves) og holdorganisering, når træningen skal rundes af. 

Figur 15: De fire trænerstile 
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- når køreren løser opgaven selvstændigt og er selvmotiverende
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SAMARBEJDE MED FORÆLDRENE – RÅD TIL 
TRÆNEREN
Det er vigtigt for kørernes udvikling og fastholdelse i sporten, at forældre 
og trænere formår at samarbejde. Herunder er listet nogle anbefalinger 
til træneren for at sikre et godt samarbejde med forældre. Er du forælder 
og samtidig træner, er det vores anbefaling, at du påtager dig rollen som 
træner og ikke forælder.

Afklar forældrenes rolle og ansvarsområder:
• Hold løbende møder med forældrene – både forud for, gennem og 

efter sæsonen.
• Afstem de indbyrdes forventninger mellem træner og forældrene.
• Afklar forældrenes rolle- og opgavefordeling. Lad forældrene foreslå, 

hvilken rolle og/eller hvilke opgaver, de selv ønsker at varetage.

Forsøg at forstå forældrene:
• Vær empatisk og prøv at se det fra forældrenes perspektiv.
• Hav forståelse for, at alle kan lave fejl.
• Lad ikke enkelte negative episoder gælde for alle forældre.

Etablér en tovejskommunikation
• Vær ærlig og åben.
• Vær opmærksom og lyt.
• Tag kontakt til forældrene. Vent ikke på, at forældrene tager kontakt 

til dig.

Informér og lær forældrene om:
• Hvordan forældrene er gode speedwayforældre for deres børn i en 

klubsammenhæng.
• Hvordan forældrene fokuserer på langsigtet udvikling frem for resul-

tater.
• Hvordan forældrene udviser god sportsånd.
• Hvordan forældrene håndterer op- og nedture i kørernes udvikling.
• Hvordan forældrene følelsesmæssigt håndterer løb og konkurrencer.
• Speedwaysportens skrevne og uskrevne regler.

Alle interessenter, såvel DMU, klubber og ledere som talenter, trænere 
og forældre har et ansvar for, at de DMU’s værdigrundlag udmøntes 
både til træning, løb og i hverdagen. Du kan læse om værdisættet og de 
fokuspunkter, der knytter sig til de enkelte værdier, i kapitel 2, Værdier 
for talentudvikling.
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KAPITEL 15: 
TRÆNINGSMILJØET
Formålet med dette kapitel er at beskrive det gode klubmiljø, det gode 
talentudviklingsmiljø og kørerens nøglerelationer, herunder træner- og 
forældrerollen. Uanset om køreren er bredde- eller talent-/elitekører, har 
kørerens træningsmiljø og nøglerelationer en stor betydning for kørerens 
motivation og glæde ved sporten, og dermed også for kørerens fortsatte 
udvikling og fastholdelse i sporten. Af samme årsag er det vigtigt, at 
både træningsmiljøet og nøglerelationerne formår at håndtere og udvikle 
kørerne på den rette måde.

DET GODE KLUBMILJØ
Klubbens ledelse/bestyrelse, trænere, forældre og holdkammerater er 
oftest indbegrebet af en speedwaykørers træningsmiljø. Relationerne 
er sammen ansvarlige for at skabe et godt læringsmiljø, der bl.a. er 
kendetegnet ved glæde, tryghed, tilknytning, variation, god planlægning 
og organisering. For at skabe et godt træningsmiljø er det vigtigt, at alle 
relationerne i miljøet arbejder for at skabe en fælles og god kultur og 
fælles værdier i foreningen, som både ledelsen, træneren og kørerne har 
ansvaret for at efterleve. Redskaber til at skabe og/eller forbedre det 
gode klubmiljø, kan findes i DIF’s materialer ”DIF idrætsmiljø for unge” og 
”Det gode træningsmiljø”.

Klubbens ledelse er ansvarlig for at melde ud, hvilke værdier, der skal 
være gældende i klubben – herunder klubbens træningsmiljø. Hvad vil 
man fx acceptere af adfærd og hvad vil man ikke acceptere. Det er vig-
tigt, at der er overensstemmelse mellem de værdier, klubbens ledelse har 
og de værdier, træneren har. Derfor bør træneren indgå i arbejdet med 
klubbens ledelse om at opstille de værdier, der skal være gældende. 

Kapitel 2 i denne bog handler om de værdier, som danner rammen om 
bredde- og talentudviklingen i dansk speedway; helhed, udvikling, samar-
bejde, engagement og trivsel. 

DMU har formuleret en række helt konkrete fokuspunkter, som skal være 
med til at sikre, at disse værdier omsættes til handling i DMU, herunder i 
DMU’s klubmiljøer. Disse finder du ligeledes i kapitel 2.

En forudsætning for god træning og dermed udvikling af kørerne er, 
at der er et godt træningsmiljø. Alle involverede – fx ledere, trænere, 
kørere, osv. har et ansvar i den forbindelse. De er alle rollemodeller, 
og så er det lige meget, om man har ambitioner om at blive – eller er – 
verdensmester, eller om man blot kører speedway, fordi man er vild med 
netop denne sportsgren.

Træneren indgår i et tæt og tillidsbaseret forhold med sine kørere, hvilket 
er både positivt og naturligt. For at sikre tryghed for klubbens børn og 
unge, er det en god idé at have en klar pædofilipolitik i klubben. Det er 
trænerens personlige ansvar, at barnet ikke oplever eller udsættes for 
blufærdighedskrænkelse fra trænerens side, men samtidig bør det under-
streges, at det er lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente børneattes-
ter på nye trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte 
kontakt med børn under 15 år. Hvis man som træner, klub, forælder eller 
kører har spørgsmål eller har observeret noget, kan man henvende sig til 
Danmarks Idræts-Forbund. Læs mere på DIF’s hjemmeside. 
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FORÆLDREROLLEN
Fra mange speedwayforældres side investeres der rigtig mange ressour-
cer i sporten. Måske derfor er der ind imellem forskel på forældrenes og 
kørerens mening om, hvorfor man egentlig kører speedway. Børn kører 
som oftest speedway ud fra følgende motiver:
• Fordi det er sjovt
• For at lege
• For at være sammen med venner og møde nye venner
• For spændingens og konkurrencens skyld
• For at opleve succes og at vinde
• For at træne og komme i form

Forældre (og trænere m.fl.) bør respektere og anerkende disse motiver. 
Alt andet vil formentlig føre til konflikter på et eller andet niveau.

Mange af de færdigheder og værdier børn og unge lærer gennem speed-
waysporten overføres til andre områder af livet. Nogle af de værdier og 
færdigheder, der overføres kunne være:
• Udvikler det at værdsætte en aktiv livsstil
• Udvikler et positivt syn på én selv idet man kan mestre nogle færdig-

heder
• Lærer at udvikle sig som en del af en gruppe – et hold
• Udvikler sociale færdigheder
• Lærer at håndtere succes og skuffelse
• Får en forståelse for fairplay
• Lærer at respektere andre

Det gode træningsmiljø er med til at opbygge et godt selvværd hos 
køreren. Selvværdet er den indre kerne – en grundlæggende følelse af at 
være god nok. Det er en følelse, der kommer indefra, primært baseret på 
egne oplevelser. Positivt selvværd bygges op af, at køreren får opmærk-
somhed, føler sig respekteret og værdsat uanset, hvordan der præsteres 
på og uden for banen. Børn kan ikke selv opbygge selvværd – det er 
noget, der kommer på baggrund af den måde, andre behandler én på. 
En god måde at opbygge selvværd hos en speedwaykører uanset alder 
handler derfor om anerkendelse. 

Umiddelbart kan det måske virke som en lille ting at sige noget i retning 
af det eksemplet herover illustrerer, men det har en stor effekt på 
den enkeltes selvværd, og det bør man som forældre og træner være 
opmærksom på.

Både forældre og trænere bør efterleve følgende i relation til køreren, 
hvilket ofte er lettere sagt end gjort:
1. Have realistiske forventninger til hvad køreren kan klare
2. Kunne rumme smerte og frustration uden at skulle afreagere på 

køreren
3. Have empati med køreren
4. Kunne prioritere kørerens grundlæggende behov frem for egne
5. Kunne engagere sig positivt i samspil med køreren

Alt skal ikke tage udgangspunkt i en ”at vinde betyder alt” indstilling. 
Det er bedre at fokusere på to ting – at have det sjovt og at udvikle 
færdigheder og evner, som fører til gode resultater. At arbejde med 
børn og unge i speedwaysportens verden med henblik på at forberede 
køreren på voksenlivet er som at træne til en maraton. At kunne løbe en 
maraton kræver, at man opstiller mange små delmål med udgangspunkt 
i, at køreren oplever en kontrol og at køreren udvikler sine færdigheder 
via præstationsmål. Udvikling af færdigheder og evner på sigt bør derfor 
understreges af både forældre og træner. 

DET GODE TALENTUDVIKLINGSMILJØ
Ph.d. og sportspsykolog i Team Danmark, Kristoffer Henriksen, har 
undersøgt og beskrevet tre succesfulde talentudviklingsmiljøer. De un-
dersøgte talentudviklingsmiljøer har en lang tradition for at udvikle deres 
unge talentfulde udøvere til senioreliteudøvere på højt internationalt 
niveau. Følgende ti fællestræk fra de tre talentudviklingsmiljøer er, ifølge 
Kristoffer Henriksen, vigtige at inddrage for at skabe et succesfuldt miljø 
for talenter:
1.  Skab dialog og sammenhæng i miljøet: Sørg for, at der er en 

frugtbar dialog mellem udøverens forskellige miljøer fx klub, skole og 
forældre.

INDEN MAN KØRER HJEMMEFRA
Speedway er en sport, der kræver en del udstyr, og udover 
speedwaycyklen er der mange andre ting, man skal huske. Mange 
lærer med tiden at lave en ’pakkeliste’, som man følger, når bilen 
skal pakkes til speedway. På den måde er man sikker på at få det 
hele med J

Man skal hele tiden huske, at der skal 
være glæde ved sporten. Man skal 
have overskuddet til at være glad 
på andres vegne, både når man har 
succes og når man taber.

Erik Gundersen
17-dobbelt verdensmester og talenttræner siden 2007 

Nærvær
Anerkendelse

Kærlighed

”Jeg holder ad dig, 
fordi du er dig, 
fordi du er den, 

du er...”

Giver selvværd
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2.  Hjælp omgivelserne til at forstå de krav, udøveren møder:
 Invitér fx skolelærere, forældrene eller venner med til en konkurrence 

eller arranger en træning, hvor de kan få lov at prøve sporten.
3.  Tilrettelæg en stor del af træningen i grupper: Sørg for, at nogle 

af ugens træningspas og/eller dele af træningen foregår i fællesskab 
med andre udøvere, fordi det motiverer udøveren. Det betyder ikke, at 
der ikke skal være plads til individuelt tilpasset træning.

4. Integrér bedre udøvere i træningen som rollemodeller: Lad 
ofte fx de bedste/eliteudøverne og de dårligste/talenter træne 
sammen eller i nærheden af hinanden. Lad de bedste udøvere/
eliteudøverne stå for træningen i ny og næ, lad dem konstruktivt kom-
mentere de dårligste/talenternes teknik, eller lad dem demonstrere 
tekniske færdigheder og øvelser. Det kan være meget inspirerende for 
de dårligste/talenterne og samtidig udviklende for de bedste/eliteud-
øverne.

5.  Lad udøverne skabe en bred idrætslig basis: Lad dem deltage 
i andre sportsgrene, og integrér elementer fra andre sportsgrene i 
træningen. Lav et samarbejde med klubber i andre sportsgrene, hvor 
I inviterer hinanden til træning. Hav tillid til, at udøveren vælger den 
sport, der er rigtig for ham/hende.

6.  Skab rum til det frie initiativ: Sørg for, at udøverne har mulighed 
for ekstra træning og leg, hvis de har energi og lyst til dette. Fx ved at 
der er adgang til faciliteterne, at der er udstyr/materiale til rådighed, 
at den grundlæggende sikkerhed er i orden.

7.  Hold fokus på langsigtet udvikling: Send et stærkt signal om, 
at god talentudvikling handler om at skabe dygtige seniorudøvere. 
Evaluér på de unge/voksne udøveres læring og udvikling, også når 
de vinder en ungdomskonkurrence. Arbejd med procesmål, både i det 
daglige og under konkurrencer.

8.  Definér, hvilken kultur der skal herske i miljøet: Alle miljøets 
aktører, trænere, frivillige ledere og bestyrelsen bør kende kulturen 
og leve op til værdierne. Lad aldrig den enkelte træner definere de 
værdier, der skal kendetegne hans træning. Det er et klubanliggende, 
et miljøanliggende. Udøverne skal opleve, at klubbens kultur er sam-
menhængende, at der er sammenhæng mellem det, man siger og det, 
man gør. Og de skal opleve, at kulturen er stabil, også når de rykker 
op eller får en ny træner.

9.  Gå til opgaven med åbent sind og del viden: Skab rum og 
stimulér trænere og udøvere til at dele viden fx ved at organisere dem 
i små trænerteams. Nedbryd de små lommer, som træneren kan gå 
og gemme sig i. Stimulér udøverne til at dele viden. Skab gerne et 
åbent samarbejde med andre klubber, hvor trænere og udøvere kan 
inspirere hinanden. Acceptér, at læring og udvikling kræver, at man 
tør udstille sine svagheder.

10. Kig ud over sportslige færdigheder: Forhold jer til, hvilke menne-
skelige færdigheder og egenskaber I ønsker, at udøveren udvikler, fx 
selvstændighed, ansvarlighed og evne til at bidrage til gruppen. Dis-
kutér, hvad I ønsker, at udøveren skal lære i jeres miljø, og dernæst 
hvad det betyder for den måde, I agerer på i det daglige.

FRA TALENT- TIL ELITEKØRER I DMU
Med indførelsen af ATK-princippet forsøger DMU at skabe en rød tråd 
fra begynderen og til landsholdskøreren. DMU arbejder ud fra denne 
struktur, hvor også principperne for ATK er indarbejdet. Som det fremgår 
af ovennævnte struktur, så indeholder DMU’s talent- og elitestruktur 
trænings- og talentudviklingsmiljøer fra klub- til landsholdsplan. Nøglen 
til at gå fra et talentmiljø til andet er:
• Potentiale
• Træningsindsats
• Niveau/kompetencer i forhold til ATK udviklingstrappen

Grupperne, som talenttræner og landstræner arbejder med, er dynami-
ske. Hvis en kører ikke lever op til kriterierne for deltagelse, kan der blive 
tale om en pause over et kortere eller længere tidsrum eller udtrædelse 
af gruppen.

Hvis en træner vurderer, at en kører er ved at – eller opfylder kriterierne 
til at deltage i en af grupperne, så bør træneren kontakte talentlandstræ-
ner eller landstræner, med henblik på deltagelse i fremtidige trænings-
samlinger.

Forskningen viser, at de udøvere, der umiddelbart fremstår bedst, før de 
fysiologisk er færdigudviklede, ikke nødvendigvis er dem, der kommer 
længst og bliver de bedste udøvere.

Derfor er det en god investering at satse på alle og ikke sortere fra for 
tidligt. De kørere, som ikke bliver verdensmestre, kan stadig bidrage til 
noget positivt i klubregi. 
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KAPITEL 16:  
TALENTUDVIKLINGEN  
I DANSK SPEEDWAY

Kulturelle økonomiske 
og sociale forhold 

i samfundet

Kørerens forudsætninger

DIF

DMU

Team Danmark

Rammebetingelser

Træneren

Andre med 
signifikant 
betydning - fx 
forældre, ledere, 
klubben

Trænings-
processen

Formålet med dette kapitel er at beskrive, hvordan DMU definerer et 
talent og hvilken struktur, der ligger bag talent- og elitearbejdet inden for 
dansk speedway. Arbejdet med talenter hviler på værdisættet TalentHU-
SET, som blev beskrevet indledningsvist i denne bog.

HVAD ER ET TALENT?
Et talent er en kører, som er dygtig i forhold til sin alder eller har meget 
let ved at lære nye ting, men det er lige så vigtigt, at køreren:
• har de sportslige færdigheder (det mentale, det fysiske, det tekniske, 

det taktiske) på plads
• har opbakning fra familie og venner
• har en kompetent og engageret træner/rådgiver
• kan lide at træne - også når det bliver hårdt
• har konkurrencedygtigt materiel og økonomi
• kan planlægge og strukturere sin tid
• har et godt træningsmiljø 
• på sigt kan trives med en livsstil, som er forenelig med eliteidræt

Som det fremgår herover, er der mange faktorer, som har indflydelse 
på, om en kører er et talent, og disse faktorer overlapper og influerer på 
hinanden. Jo flere af ovennævnte faktorer en kører, evt. i et samarbejde 
med træneren, kan identificere hos sig selv, jo mere talent har køreren. 
De forskellige evner udvikles i forskelligt tempo hos den enkelte kører. I 
speedway oplever man ofte, at talenter begynder at markere sig omkring 
16-20 års alderen.

Træneren bør, udover at fokusere på de individuelle faktorer, være 
opmærksom på de sociale, de kulturelle og de miljømæssige faktorer i 
trænings- og konkurrencemiljøet.

På vej mod toppen i speedway finder man ud af, at der skal fysisk 
træning til, både for at kunne klare dét at køre speedway på forskellige 
baner med forskelligt underlag, men også for at kunne håndtere den me-
gen rejseaktivitet. Udover det fysiske er det godt at have gode mentale 
ressourcer.

En anden faktor, som kan være en forudsætning for, at et talent kan 
udfoldes, er økonomi. Gennem tiden har der været utallige eksempler på 
speedwaykørere, som havde masser af talent – alt andet var på plads, 
men der var ingen eller kun begrænset økonomi. Bl.a. derfor kombi-
nerer de bedste talenter deres træning med løb i de forskellige ligaer. 

Uden denne fremgangsmåde ville man udelukkende være afhængig af 
sponsorer.

Som klub og træner handler det om at stille banefaciliteter og trænere til 
rådighed for de talentfulde kørere. Det bør være muligt at teste grejet, så 
man ved at det fungerer, inden løbsaktiviteter. Test af grej kan fx bestå 
af afprøvninger af motorer i testbænk og måling af tider, når der køres på 
banen, fx fra start og ned mod sving et.

Endelig har trænere, faciliteter, forældre, ekspertbistand og andre res-
sourcepersoner en stor betydning på vejen mod elitekørerstatus.

Nedenstående principskitse viser hovedgruppen af faktorer, som virker 
ind på talentudviklings- og træningsprocessen.

STRUKTUREN BAG TALENT- OG ELITEARBEJDET I DANSK 
SPEEDWAY
I DMU-regi har vi valgt at arbejde med speedwaytalenter på følgende 
måde:

En træner er ansvarlig for arbejdet med udvalgte 85 cc kørere, herunder 
EM og YGT (VM).

Talentlandstræneren har ansvaret for arbejdet med udvalgte 250 cc og 
U17 kørere på 500 cc.

Landstræneren har ansvaret for arbejdet med udvalgte U19, U21 og 
elitekørere.

Landstræneren udtager kørere til de respektive U21 EM og U21 VM 
landshold på baggrund af tidligere præstationer og/eller fordi landstræ-
neren ønsker at få afprøvet kørere i konkurrencesituationer fx omkring 
U21 EM landsholdet, som primært består af U17 og/eller U19 kørere.

Landstræneren udtager kørere til Speedway World Cup landsholdet. 
Kørerne udtages primært af udvalgte elitekørere.
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KØRER – SPEEDWAYCYKEL - UDSTYR

Mentalt
Positiv tænkning/indre dialog
Glæden ved at køre speed-
way
Motivation – indre og ydre

Teknisk
Køreteknik
Startteknik
Svingteknik

Taktisk
Evnen til at placere sig rigtigt
Udnytte banen bedst muligt
Forudse/læse banen
Forudse/læse de andre 
kørere

Fysisk
Styrke og hurtighed
Aerob og anaerob kapacitet
Koordination
Motorik

Figur 18 Talentstrukturen i speedway

DMU TALENT- OG ELITEUDVIKLING STRUKTUR 2016-2020 - SPEEDWAY
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På alle niveauer køres der om pladserne til de pladser Danmark er tildelt 
i individuelle mesterskabsløb som U21 EM, U21 VM, EM og VM. Antallet 
af tildelte pladser varierer en anelse fra år til år, men som udgangspunkt 
køres der om mellem fem og otte pladser til de efterfølgende kvalifikati-
onsløb.

Alle udvalgte kørere (kun 500 cc) indkaldes til vintertræningssamlinger 
(bl.a. mental og fysisk træning samt test) og træningssamlinger på baner 
i ind- og udland. Det er primært blandt disse kørere, at testlandshold 
udtages til testlandskampe i ind- og udland.

DEN KOMPLETTE KØRER
Kørerudvikling kræver planlægning, grundighed og omtanke. En komplet 
speedwaykører har mange kompetencer, som kan deles op i fire grupper 
(tekniske, taktiske, mentale og fysiske). Det er vigtigt, at alle kompeten-
cer trænes, så træneren står tilbage med en komplet kører, der er meget 
dygtig teknisk og har mentalt overskud ved startstedet. Derved kan der 
præsteres optimalt.

Speedwaycyklen er kørerens værktøj. Derfor har den afgørende betyd-
ning for kørerens præstation til træning og i konkurrence.

Ovennævnte er de vigtigste kompetencer, der bør trænes inden for de 
forskellige hovedgrupper. Flere steder i denne bog er der eksempler på, 
hvad de fire områder dækker over.

DEFINITIONER INDEN FOR TALENTUDVIKLING
Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund definerer begreberne talent, 
et talent, talentrekruttering, talentidentifikation, talentudvikling og 
talentudviklingsmiljø, på følgende måde:

Talent er kompetencer og færdigheder, der er udviklet på baggrund af 
medfødt potentiale og mange års interaktioner i et miljø med målrettet 
træning og konkurrence.
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Et talent er en ungdomsatlet (tilhører en ungdomsklassifikation) med 
kompetencer og færdigheder i en sportsgren, som sandsynliggør en 
langsigtet udvikling til senioratlet på højeste internationale seniorniveau.

Talentrekruttering er at rekruttere talenter med potentiale til at blive 
atleter på højeste internationale niveau i den pågældende sportsgren. 
Talenterne rekrutteres enten i en anden sportsgren eller uden for den 
organiserede idræt. Atleterne identificeres på baggrund af en vurdering 
af flere faktorer, blandt andet motoriske, fysiske, psykologiske og sociolo-
giske potentialer.

Talentidentifikation er at identificere talenter inden for sportsgre-
nen, der har potentialet til at blive atleter på højeste internationale 
seniorniveau på baggrund af en vurdering af flere faktorer, blandt andet 
motoriske, fysiske, psykologiske og sociologiske potentialer.

Talentudvikling er sportsgrenens og talentudviklingsmiljøets systema-
tiske arbejde for at udvikle talenternes personlige, sociale og sports-
lige færdigheder til det niveau, der kræves på højeste internationale 
seniorniveau.

Talentudviklingsmiljø er et dynamisk system, der omfatter talenternes 
nære- og fjernere omgivelser i og uden for sporten, der alle har en betyd-
ning for talenternes udvikling. Miljøet er personerne og relationerne i det 
daglige træningsmiljø (holdkammerater, trænere, ledere m.v.) men også 
familien, lærere og venner uden for sporten.

Kilde: Danmarks Idrætsforbund & Team Danmark. Værdisæt for talentudvikling i 
dansk idræt.
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KAPITEL 17: 
ETIK OG MORAL
Formålet med dette kapitel er, i overordnede vendinger, at beskrive de 
etiske og moralske retningslinjer for god opførsel på og uden for banen. 

DMU's fairplay-budskab tager afsæt i begreberne Respekt – Ansvar – 
Sammenhold. Respekt, ikke bare for modstanderen, men også for de fri-
villige, i det daglige klubliv på træningsbanen og i klubhuset; ansvar, fordi 
det er kørernes ansvar at dyrke fair sport og at være gode rollemodeller 
for de yngste i sporten; og sammenhold, fordi glæde, kammeratskab og 
fællesskab udgør fundamentet for al idræt. 

DMU arbejder for at udbrede kendskabet til fairplay og for at gøre det 
til en fast del af sporten – på såvel som uden for banen. Men DMU kan 
ikke gøre det alene – det er afgørende, at også klubber, kørere, trænere, 
officials, frivillige, forældre og andre i sporten har fokus på fairplay og 
bidrager til at fremme det vigtige budskab. Som træner bør du være 
opmærksom på, at du ved at foregå med et godt eksempel opdrager dine 
kørere til at vide, hvad der er vigtigst – glæde, empati og at have en sjov 
og god oplevelse sammen med andre. Du kan læse mere om fairplay på 
DMU’s hjemmeside.

God opførsel for trænere
Som træner fremstår man som en rollemodel for mange mennesker og 
derfor er god opførsel specielt vigtig.
1. Vær et godt eksempel for kørerne, uanset deres alder.
2. Behandl alle kørere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk, 

politisk og religiøst tilhørsforhold - og tilskynd andre til at gøre det 
samme.

3. Sørg for, at træning og konkurrencer er passende i forhold til kørerens 
alder, erfaring, talent og modenhed.

4. Inddrag kørere og forældre i beslutninger, som berører dem, og lær 
den enkelte kører at tage ansvar for sin opførsel og sportslige udvik-
ling. 

5. Vær fair og ærlig over for kørerne.
6. Giv konstruktiv kritik og undgå overdreven negativ kritik.
7. Prioritér altid dine køreres helbred og undgå, at de udsættes for unød-

vendige helbredsrisici.
8. Vis interesse og omsorg for syge og skadede kørere.

Dét at være udadvendt, at være 
deltagende og at have en fælles god 
oplevelse i foreningslivet sammen 
med de frivillige og de andre udøvere, 
det er dét, det hele drejer sig om. Der 
har du hele spektret i fairplay, hvor du 
kører til og fra træningen eller løbet 
med den gode fornemmelse i maven, 
og hvor man glæder sig til næste gang.

Erik Gundersen
17-dobbelt verdensmester og talenttræner siden 2007 

9. Følg reglerne – både de formelle og uformelle regler samt fair-
play-regler.

10. Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere og andre officials, 
og tilskynd kørere til at gøre det samme.

11. Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd, og fordøm usportslig 
optræden.

12. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for konkur-
rence. Vær opmærksom på din betydning som rollemodel!

13. Vær aktiv modstander af doping.
14. Undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med kørerne.
15. Udnyt aldrig din virksomhed som træner til at fremme egne interesser 

på bekostning af kørernes og/eller sportens interesser.

God opførsel for børn og unge
Sport skal være en fornøjelse, og derfor kan nogle få retningslinjer for 
god opførsel være på sin plads.
1. Deltag i sporten for din fornøjelses skyld, ikke fordi du skal behage 

dine forældre eller trænere.
2. Giv det bedste af dig selv - både gennem din indsats og din opførsel.
3. Vis respekt og vær åben og ærlig i forhold til de trænere og ledere, 

som har ansvar for dig.
4. Overhold sportens regler og normerne for fairplay.
5. Lad være med at diskutere med dommere eller andre officials.
6. Vis respekt over for både holdkammerater og konkurrenter.
7. Undlad hånende eller nedladende tilråb til eller udtalelser om hold-

kammerater og konkurrenter, dommere, andre officials, trænere eller 
ledere.

8. Opfør dig over for andre, som du selv gerne vil have, at de opfører sig 
over for dig.

God opførsel for forældre
Forældre spiller en vigtig rolle i børns idræt. Det er vigtigt at opmuntre 
børn til at opføre sig ordentligt, samtidig med at man selv gør det fra 
sidelinjen som tilskuer.
1. Husk, at dit barn deltager for at glæde sig selv og ikke dig - tving ikke 

barnet.
2. Tilskynd dit barn til at køre efter reglerne og til at løse konflikter uden 

fjendtlighed eller vold.
3. Støt og opmuntr alle børn og unge i træning og ved løb - ikke bare 

dine egne.
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1 Vis interesse i forbindelse med træning og løb – dit barn ønsker 
det.

Det er vigtigt for en kører at opleve opbakning fra baglandet. 
Derfor er det også vigtigt, at du som voksen interesserer dig for 
og bakker op omkring dit barns speedwayaktiviteter.

2 Vær anerkendende overfor ALLE kørere. Det er vigtigt, at du ikke kun bakker op om dit eget barn. Støt og 
anerkend alle kørere for de gode ting, de gør. Det er fairplay.

3 Giv opmuntring i både med- og modgang.
Overlad til dit barns træner at kommentere det rent speedway-
faglige.

Det er træneren, der har ansvaret for at hjælpe dit barn omkring 
det træningsmæssige. Som forælder kan du hjælpe med alt 
andet.

4 Respekter trænerens beslutninger. Træneren er den person, der er tættest på dit barns sportslige 
udvikling og der er – næsten altid – en baggrund for de beslut-
ninger, der er truffet eller træffes. I stedet for at være kritisk i 
tilgangen til disse, så bak op om træneren og hans beslutninger.

5 Se på officials som vejledere – kritiser ikke hans/hendes afgørel-
ser og bland dig aldrig i beslutninger truffet af spillerne, selv i en 
dommerløs kamp.

Officials bestemmer. Send det rette signal, når du er tilskuer, så 
vi bevarer respekten omkring officials og deres beslutninger.

6 Vejled dit barn omkring fornuftig kost – før, under og efter 
træning og løb.

Det er vigtigt, at du fremstår som et godt eksempel for dit barn.
Hjælp med at sikre, at madpakken indeholder de rette ting til 
træning eller løb.

7 Spørg om træningen, løbet var spændende og sjovt – ikke kun 
om resultatet og hvordan det gik.

Specielt i de unge år er det vigtigt at fjerne fokus fra resultater-
ne og i stedet fokusere på udviklingen.

8 Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke. Godt og driftssikkert udstyr er en nødvendighed. Godt er ikke 
nødvendigvis lig med dyrt. Spørg træneren til råds.

9 Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer som 
forældremøder m.v., hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. 
Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens 
liv, end lyst og engagement.

Alle ønsker anerkendelse – og anerkendelse for en frivillig leder 
kan være både et 'tak', men også en hjælpende hånd i klubben. 
Det viser interesse for dit barn og det forpligtende fællesskab, 
det er at drive en klub. 

10 Tænk på, at det er dit barn, der kører speedway – ikke dig! Opbakning er vigtig, men lad dit barn bestemme tempoet for sin 
udvikling i samarbejde med træneren.

4. Vær positiv både i modgang og medgang.
5. Latterliggør aldrig et barn, og råb ikke ad det, hvis det har begået en 

fejl.
6. Værdsæt altid gode præstationer fra alle børn og unge.
7. Respektér dommeres og officials’ afgørelser og lær børn og unge at 

gøre det samme.
8. Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd, og fordøm usportslig 

optræden.
9. Værdsæt frivillige og ansatte trænere, ledere og officials. Uden dem 

kunne dit barn ikke deltage i nogen konkurrence.
10. Respektér ethvert barns rettigheder og værdighed - uafhængigt af 

køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold.

Som træner bør du forholde dig retten til at påtale og evt. 
sanktionere personer, som bryder disse retningslinjer.

Forældre er en vigtig ressource, hvis man vil være elitekører. Det er 
vigtigt, at man som forældre bakker op om sit barn og dennes idrætsvalg, 
men der er en hårfin balance mellem at være støttende for sit barn og 
ambitiøs på sit barns vegne.

DMU gør brug af de 10 forældrebud, som er en anbefaling til forældre og 
andre interesserede om, hvordan de bør opføre sig.
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ORDFORKLARING
Aerobt arbejde: Når man dyrker idræt, skal kroppen arbejde hårdere. 
Derfor har musklerne brug for at omsætte meget mere energi end ved 
normalomsætningen. Det kan kroppen klare ved at lade pulsen stige og 
lade musklerne optage mere ilt. Musklernes energilager (glykogen (kulhy-
drat)) omsættes til arbejde, ved at der kommer mere ilt til musklerne, så 
mere glykogen kan forbrændes, så mere arbejde kan udføres. Musklerne 
bruger altså ilt (O2) til at udføre arbejdet og man kalder det derfor aerobt 
arbejde (aero = luft).

Anaerobt arbejde: Aerob energiomsætning er ikke altid nok til at 
dække kroppens behov. Hvis arbejdet bliver meget hårdt, er det ikke nok 
at tilføre mere ilt til musklerne. Energiomsætningen kan simpelthen ikke 
levere den mængde arbejde, som kroppen skal udføre.
Hvis kroppen skal udføre maximalt arbejde, altså tæt på 100 % belast-
ning, så kan den aerobe energiomsætning (arbejde ved brug af ilt) kun 
dække ca. 25 % af belastningen. Så når køreren giver alt, hvad han har 
i sig, er der altså brug for en anden måde at omsætte energi på. Det 
kaldes anaerob energiomsætning (anaerob = uden luft/ilt).

Anaerob tærskel (AT): Den anaerobe tærskel (AT) (også kaldt laktat 
tærskel) er det niveau af anstrengelse der skal til, før din krop må skifte 
fra aerobt stofskifte til anaerobt stofskifte. Aerobt stofskifte forbrænder 
ilt og producerer kuldioxid som biprodukt. Dine lunger tilfører ilt og bort-
skaffer CO2. Dette er det normale stofskifte, som tilfører hovedparten 
af energien til de daglige aktiviteter. Anaerobt stofskifte starter, når det 
almindelige system ikke længere kan tilføre den nødvendige energi - når 
vi overskrider AT. På dette tidspunkt begynder laktat-cyklussen at tilføre 
yderligere energi ved at forbrænde oplagret sukker og producere mæl-
kesyre som et biprodukt. Når mælkesyre ophobes i kroppen, medfører 
det ubehag som krampe og generel udmattelse. Din AT kan trænes og 
forbedring. Træning omkring AT er meget brugt i udholdenhedssport som 
landevejscykling.

ATK: Forkortelse for Aldersrelateret Trænings Koncept.

Broadside: Er benævnelsen for den måde man kører rundt i svingene 
på. I praksis handler det om, at man får baghjulet til at skride ud til højre 
ift. kørselsretningen. Ved at bevæge sig frem og tilbage på cyklen og 
justere omdrejningerne i motoren, er det muligt at ”holde” speedwaycyk-
len i broadside gennem svingene.

Coach’s Eye: Er en applikation til Android og Apple (mobil, tablet, Ipad). 
Coach’s Eye indeholder optage- og analysefunktion, som er det primære 
i selve applikationen. Det, der er optaget, kan vises i slowmotion eller 
billede for billede. Data kan eksporteres.

Core: Er en betegnelse for kroppens kernemuskulatur, som omfatter fx 
mavemuskulatur og de store muskler i ryggen.

Etik og Moral: Moral og Etik er begreber, der betegner synspunkter om 
hvordan man bør opføre sig. Moralsk opførsel er indbegrebet af, hvad en 
given person eller en gruppe af personer anser for sømmeligt og rigtigt 
for menneskelig handlen. Personens eller gruppens etiske overbevisning 
ligger til grund herfor, som udtryk for hvad person eller gruppe anser for 
gode og hensigtsmæssige mål, i livet generelt eller i særlige situationer. 

FIM: Fédération Internationale de Motocyclisme, som er navnet på det 
internationale motorcykelsportsforbund.

FIM Europe: Den europæiske underafdeling af FIM.

Fundamentale bevægelser: Basale bevægelsesfærdigheder, der er 
fundamentet for yderligere udvikling. 

Funktionel styrke og træning: Træning via ’dagligdags bevægelser’. 
Musklerne udvikles som følge af de bevægelser, som man ønsker at blive 
bedre, hurtigere og stærkere til. Musklerne bliver derfor ikke trænet 
isoleret.

Hæmoglobinkoncentration: Hæmoglobin findes i de røde blodceller, 
hvor det binder det ilt, der skal transporteres fra lungerne ud i kroppen. 
Hæmoglobinkoncentrationen angiver, hvor mange røde blodceller der 
findes, og hvor meget hæmoglobin cellerne indeholder, og er et udtryk for 
blodets evne til at transportere ilt rundt i kroppen.

Jump: Er det spring man opnår, når tapen udløses. Jumpet opnår man 
ved at man holder på bagkanten af et eksisterende spor og i det øjeblik 
tapen udløses og cyklen kører ned i sporet, så oplever man som kører, at 
speedwaycyklen springer ud af starten.

Kognitiv: Ordet kognitiv betyder at opfatte/forstå/vide. De kognitive 
funktioner vedrører således funktioner med erkendelse, opfattelse og 
tænkning. Kognitiv har således med erkendelsesprocesser at gøre, dvs. 
de processer, som foregår i hjernen (tænkning/ erfaring) og som oftest er 
tilgængelige for personens bevidste bearbejdning.

Kultur: Kultur er udtryk for den måde vi gør tingene på fx i en klub, et 
forbund etc. Kulturen i fx en klub kan forstås som den optik eller linse 
som ledelse, trænere og udøvere ser klubbens aktiviteter igennem. Det 
er et filter, som påvirker klubbens oplevelse af det, der sker i klubben. En 
kultur er ofte ret stabil, men det er muligt at ændre den.

Life-skills: Færdigheder, der gør individer i stand til at lykkes i de 
forskellige miljøer, som de lever i - såsom skole, hjemmet, i deres nabolag 
og med deres jævnaldrende.

Plyometrisk træning: Øger eksplosivitet og spændstighed. Øvelser, 
hvor der hurtigt skal skiftes retning. På engelsk bruges også udtrykket 
’Stretch-shortening-exercises’.

RFD-træning: Rate of Force Development eller udvikling af eksplosiv 
muskelstyrke.

RM: RM betegner den vægt/belastning i kg, som en person lige netop 
kan løfte i en given øvelse. 10 RM betegner den vægt, personen lige 
netop kan løfte 10 gange. 1RM er altså max.belastning.

Specialisering: Er når en udøver har evner til og ønsker at have et stør-
re fokus på målrettet udvikling af specifikke færdigheder og konkurrencer 
med henblik på en eliteidrætskarriere.

Spiseforstyrrelse: En psykiatrisk lidelse, som kan defineres som en 
tvangspræget fiksering på mad, krop og vægt, som på kortere eller læn-
gere sigt får negative konsekvenser for det fysiske og psykiske helbred 
og trivsel. Der er flere typer af spiseforstyrrelse. De mest almindelige i 
sportens verden er: Anoreksi, bulimi, megareksi og ortoreksi.

Stimuli: Indtryk der påvirker og/eller pirrer sanserne.

Talent: Kompetencer og færdigheder, der er udviklet på baggrund af 
medfødt potentiale og mange års interaktioner i et miljø med målrettet 
træning og konkurrence.
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Et talent: En ungdomsatlet (tilhører ungdomsklassifikation) med kompe-
tencer og færdigheder i en sportsgren, som sandsynliggør en langsigtet 
udvikling til senioratlet på højeste internationale seniorniveau.

Talentidentifikation: At identificere talenter inden for sportsgrenen, 
der har potentiale til at blive atlet på højeste internationale seniorniveau 
på baggrund af en vurdering af flere faktorer, blandt andet motoriske, 
fysiske, psykologiske og sociologiske potentialer.

Talentrekruttering: At rekruttere talenter med potentiale til at blive 
atlet på højeste internationale niveau i den pågældende sportsgren. 
Talenterne rekrutteres enten i en anden sportsgren eller uden for den 
organiserede idræt. Atleterne identificeres på baggrund af en vurdering 
af flere faktorer, blandt andet motoriske, fysiske, psykologiske og sociolo-
giske potentialer.

Talentudvikling: Sportsgrenens og talentudviklingsmiljøets systema-
tiske arbejde for at udvikle talenternes personlige, sociale og sportslige 
færdigheder til det niveau, der kræves på det højeste internationale 
niveau.

Talentudviklingsmiljø: Er et dynamisk system, der omfatter talenter-
nes nære og fjernere omgivelser i og uden for sporten, der alle har en 
betydning for talenternes udvikling. Miljøet er personerne og relationer-
ne i det daglige træningsmiljø (holdkammerater, trænere og ledere m.v.) 
men også familien, lærere og venner uden for sporten.

Træk: Er et udtryk for det, der sker, når en speedwaycykel får fat i det 
materiale (fx tegl, slagger), der køres på på en speedwaybane. Hvis en 
bane er glat eller fedtet (på grund af regn/overvanding), er det vanskeligt 
for speedwaykøreren at få fat i belægningen - og dermed få træk på.

Visualisering: Begreb for mentaltræning, der udtrykker en færdighed i 
at kunne danne sig billeder af en given færdighed. Fx ved at forestille sig, 
at man ser sig selv slå et kraftspring.

Værdier: Er kulturelt bestemte opfattelser af, hvad der er værdifuldt og 
ønskværdigt, og hvad der ikke er det. Fx vil mange mennesker sige, at or-
dentlighed er en værdi, deraf følger - vi skal behandle hinanden ordenligt.
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FORFATTER PRÆSENTATION

Skribenter:
Anders Secher, landstræner
Anders Secher har været landstræner i speedway siden starten af 2011. 
Anders er den landstræner, som har stået bag flest medaljer i såvel VM 
som EM sammenhæng. Anders er tidligere major fra forsvaret og har 
en Master i Voksenuddannelse (Human Ressource Management) og 
flere sidefag i psykologi. Udover funktionen som landstræner er Anders 
ledelsescoach, konsulent og lektor indenfor ledelse.

Peter Raffalt
Peter Raffalt har en kandidatgrad i humanfysiologi fra Institut for Idræt 
ved Københavns Universitet og er ph.d.-studerende ved Institut for 
Neurovidenskab og Farmakologi med speciale i biomekanik og motorisk 
kontrol. Peter har arbejdet med fysisk træning af sportsudøvere i mange 
forskellige sammenhænge, herunder i forbindelse med ATK-projekter i 
bil- og BMX-sporten.  

Søren Normann Andersen, sportschef
Søren Andersen har en trænerkarriere på mere end 30 år bag sig og har 
arbejdet med aktive på alle niveauer. Søren har læst idræt som bifag på 
Københavns Universitet og er desuden uddannet fra Idrættens Leder-
akademi. Søren har tidligere været med til at udarbejde ATK inden for 
bordtennis og BMX-sporten. 

Fotografer:
Michael Schmidt
Allan Høgholm
Rasmus Secher
Birger Vilén Petersen

DMU vil gerne takke for den inspiration, som vi har fået mulighed for 
at hente i Dansk Automobil Sports Unions ”ATK Motorsport” og andre 
specialforbunds ATK-bøger.
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Bilag: Eksempel på træningsplan for microkørere

Eksempelvis træningsplan for 12-14 microkørere, der har kørt 5-6 år (alder 9-10 år)
Længde ca. 3 timer (hverdagsaften eller lørdag eftermiddag)
Sted: På banen

Tid Hvad (læringsmål) Hvordan (aktivitet) Bemærkninger

5 min

10 min

15 min

30 min

Indledning:

Evt. noget fra sidste 
gang…

Hvad skal der ske i dag

Motivation for hvorfor 
de skal lære det

Hvordan vil dagen 
foregå

Gennemgang:

Opvarmning

Teknik ift. start

Øvelse: Starter

Byde velkommen til træningen.

Stille spørgsmål ift. sidste træning og/eller løb. (Godt/
sjovt/mindre godt/sjovt).

Teknik i starten og fart/placering i indgang af sving 1 og 3 
samt køre op bagfra.

Fokus her på sidste match, hvor der var en del fejl hos 
flere i starterne og indgang af sving 1-3. Desuden var der 
en del som ikke kunne køre op bagfra (placering i indgang 
af sving).

1. Opvarmning (leg): ståtrold
2. Teknik ift. start med tilhørende træning
3. Teknik/taktik - indgang af sving med tilhørende træning
4. Øvelse ræv og høns øvelse.
5. Fire kørere af gangen.

For at blive befriet skal en anden stille sig foran den 
tilfangetagne og lave en fysisk øvelse, fx 10 sprællemand, 
knæløft, twisthop, armstrækninger, (træneren skifter 
fysisk øvelse en gang imellem).

Vise og forklare hvordan det skal se ud. Gennemgå de 
enkelte detaljer grundigt
Spor
Håndens placering på gashåndtaget
Koncentration
Grønt lys
Kigge ind eller ud på udløser (magnet) af tape
Eksplosion, når tapen går op
Bevægelse på cyklen mod 1. sving
Vigtighed af at kunne starte godt fra alle fire positioner

Der startes med tape. To kørere af gangen. Der holdes 
øje med én af gangen. Der tages tre starter, hvorefter 
der køres ¾ omgang. I forbindelse med den sidste start 
køres der to omgange. Feedback efter hver start – også 
den sidste!

Holdorganisering og samtalemetoden.
(Gennemføres i ryttergården).

Holdorganisering og konkurrenceme-
toden.
Gennemføres enten omkring rytter-
gård eller inde på banen.
Husk at rose, når der bliver gået til 
den i opvarmningen.

Holdorganisering og instruktion.
Brug den bedste kører til at demon-
strere på/med.

Makkerorganisering og samtale-/
konkurrencemetoden
(Kun to kørere ind af gangen. Resten 
holder sig klar i makkerpar. Kørerne 
sættes sammen i par, så de matcher 
hinanden (er lige dygtige)).
Kontrol af hver enkelt kører
Der gives feedback jf. ros – ris - ros
Forældre kan evt. repetere hele/dele 
af det, der er blevet gennemgået i 
ryttergården – enten i makkerparrene 
eller for hele holdet.
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15 min

30 min

15 min

30 min

20 min

10 min

Teknik/taktik ift. 
indgang af sving

Øvelse: Indgang af 
sving

Pause

Øvelse: ræv og høns

Øvelse: 4 kørere af 
gangen

Sammenfatning

Vise og forklare hvordan det skal se ud. Gennemgå de 
enkelte detaljer grundigt
Placering på banen ift. linjer
Placering på cyklen
Bevægelse på cyklen indtil midten af sving
Fart
Taktik ift. hvis der ligger en anden kører foran/bagved

Der startes fortsat med tape. To kørere af gangen. Der 
holdes øje med én af gangen. Der tages to starter, hvoref-
ter der køres2 omgange. Feedback efter begge starter.

Evt. leg for kørerne

Makkerpar (høns) starter ved tapen på hhv. bane 1-3 eller 
2-4. Ræven starter ca. 6-10 meter bag tapen. Der tages 
to starter, hvorefter der køres 3 omgange. Opgaven for 
ræven er at køre forbi den ene høne eller begge høns. 
Feedback efter hver start – også den sidste!

Som ovenfor, blot køres der nu 6 omgange og der er to 
par, der kører mod hinanden. Feedback inden kørerne 
kører ud i ryttergården.

Opsamling i forhold til, hvad der er gået godt og hvad der 
er gået mindre godt. Evt. noget om, hvad skal der ske til 
næste træning.

Holdorganisering og instruktion.
Brug de(n) bedste kører(e) til at 
demonstrere på/med – alternativt 
forklar og vis placering på banen.

Makkerorganisering og samtale-/
konkurrencemetoden
(Kun to kørere ind af gangen. Resten 
holder sig klar i makkerpar. Kørerne 
sættes sammen i par, så de matcher 
hinanden (er lige dygtige)).
Kontrol af hver enkelt kører
Der gives feedback jf. ros – ris – ros.
Forældre kan evt. repetere hele/dele 
af det, der er blevet gennemgået i 
ryttergården – enten i makkerparrene 
eller for hele holdet.

Kaffepause, medbragt kage m.v. kan 
indtages af kørere og forældre.

Makkerorganisering og individuel 
organisering og konkurrencemetoden.
Kørerne deles op i trioer. Et makkerpar 
(høns) og én ræv.
Kontrol af hver enkelt kører
Der gives feedback jf. ros – ris – ros.

Makkerorganisering og konkurrence-
metoden.
Kørerne deles op i to makkerpar, der 
konkurrerer mod hinanden. Hvis der 
er markant forskel, så lad det bedste 
makkerpar starte lidt bagved.
Kontrol af hver enkelt kører
Der gives feedback jf. ros – ris – ros.

Holdorganisering og samtalemetoden.
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Bilag: To eksempler på en mental gameplan
EKSEMPEL 1

Tidspunkt Fokus

Ugen før: Hvad tænkte du i ugen op til konkurrencen?
Hvordan trænede du?
Hvor lang tid før konkurrencen begyndte du at forberede dig? – og hvordan?

Konkurrencedagen: Hvordan følte du dig på konkurrencedagen?
Hvordan var din indre dialog?
Hvornår begyndte din fysiske og psykiske opvarmning?
Hvor stor var troen på dig selv, samt din selvtillid?
Hvad fokuserede du på?
Hvordan var dit spændingsniveau?
Ændrede dine følelser sig i løbet af konkurrencedagen?

Gennemførelsen: Hvad var din koncentration rettet imod under konkurrencen?
Brugte du indre dialog, og hvad sagde du til dig selv?

Pauserne: Hvad foretog du dig i pauserne?
Hvad tænkte du på i pauserne?
Var der nogle ændringer i dine forberedelser i løbet af konkurrencen?
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EKSEMPEL 2

Tidspunkt Fokus

Dagen før: Undersøge de forhold, som du skal konkurrere under
Føle sig tilpas med disse forhold

Eftermiddagen før: Mental gennemgang af konkurrencen

Aftenen før: Finde den rigtige følelse frem
Visualisere succesoplevelser
Anvende afspændings- og åndedrætsøvelser for at falde i søvn

Morgenen på konkurrencedagen: Vågne op i godt humør, føle sig godt tilpas og være optimistisk
Spise en fornuftig morgenmad
Gennemgang af konkurrencetaktikken og vigtige elementer i konkurrencen
Afslutte med visualisering af succesoplevelse

I løbet af konkurrencedagen: Løbende kontrol af spændingsniveauet (for højt/lavt eller ok?)
Bruge hensigtsmæssige teknikker og metoder til at styre spændingsniveauet

Under og efter opvarmningen: Arbejde med åndedrætsøvelser for at styre spændingsniveauet
Opnå den rette følelse
Indsnævring af koncentration imod selve konkurrencen
Fokus på procesmålene.

I konkurrencen: Være til stede i nuet
Rette al fokus mod opgaven
Kunne reagere hensigtsmæssigt på planlagte og uforudsete hændelser
Lade kroppen ovetage styringen (reagere intuitivt)

Evaluering: Hvad gik godt?
Hvad gik dårligt?
Hvad skal med næste gang?
Hvad skal ændres?



Kan man træne otte- og tolvårige speedwaykørere på samme måde? Hvad bør en speedwaykører lære af grundlæggende teknikker før puberteten? 
Og hvorfor er et godt træningsmiljø så vigtigt?

I denne bog sættes det Aldersrelaterede Træningskoncept (ATK) fra Team Danmark ind i en speedwaysammenhæng, og trænere, ledere, klubber osv. 
klædes på til at forstå og møde børn, unge og voksne på de rigtige udviklingstrin. Landstræner Anders Secher omsætter pointerne til speedway.

Trænerhåndbogen i speedway giver viden, inspiration og konkrete øvelser til trænere på alle niveauer.


