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TEMA: TALENTUDVIKLING 
JAKOB DRAMINSKY

TALENT 
KAN IKKE 

TRYLLES 
FREM 

Idrætsforeninger fra Skagen i nord til Gedser i syd har talenter 
rendende rundt på græsset, i hallen, på isen eller på vandet. 

Få ender med OL-guld om halsen, mens flere topper karrieren 
tidligt med et Pondus Cup-trofæ i favnen som det ypperste. 
Talent er nemlig ikke noget, man har, men noget man dyrker.

”H
ar du set ham knægten i 

de grønne shorts og den 

stribede t-shirt derhenne? 

Det er suverænt klubbens 

største talent. Fra han satte sine kondisko i 

klubben, har han vundet rub og stup. Han er 

født med et unikt talent, og selvom han kun 

er otte år, så er jeg sikker på, at han ender 

med at vinde guld til Danmark.” 

  Citatet er opdigtet, men alle os, der fær-

des i foreningslivet, kender situationen. Nogle 

børn har bare det der ekstra udefinerbare, 

som gør dem bedre til deres sport end andre 

jævnaldrende. De er unge. De vinder det hele. 

De er fødte talenter. Sådan må det være. Eller 

hvad?  

  Svaret er et klart ’nej’, hvis man spørger 

en ekspert i talentarbejde, Jakob Ovesen, fra 

Danmarks Idrætsforbund. Han har været med 

til at udvikle modeller for talentudvikling i 

Danmark sammen med eksperter fra elite-

organisationen Team Danmark.  

  ”Talent er ikke noget, man fødes med. 

Talentgenet findes ikke. Det er en myte. Man 

kan naturligvis være født med nogle fysiologi-

ske fordele, som eksempelvis karakteriseres 

ved, at man har bedre forudsætninger for 

at blive en god basketballspiller, hvis man 

er to meter og tyve høj. Eller man kan være 

født ind i en familie eller et miljø, hvor for-

udsætningerne for at dyrke sit talent er 

fremherskende. Men det er forkert at sige, 

at man kan være født med talent.”

  Ifølge Jakob Ovesen er det først i puberte-

ten, når man udvikler sig fra at være et barn 

til et ungt menneske, at man kan begynde 

at uddele prædikatet talent til de bedste 

sportsudøvere. Barnets krop begynder i 

den periode at ligne en voksenkrop, og man 

begynder i højere grad at udvise viljestyrke 

og engagement. 

Vilje vigtigere end teknik
Netop vilje er en af de allervigtigste ting, 

som Lars Haunstrup Bach kigger efter, når 

han træner unge ishockeyspillere i Herning 

Ishockey Klub. De skal naturligvis have fysik-

ken, teknikken og den taktiske forståelse i 

orden. Men vilje er et ord, som talenttræne-

ren fra Herning igen og igen kredser om, når 

snakken falder på talentarbejde.

  ”Du kan være nok så dygtig, men hvis ikke 

du har viljen og en vis portion ydmyghed, så 

når du aldrig toppen. Det er langt fra nød-
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vendigvis den spiller med den bedste teknik 

eller fysik, der når længst. Selvfølgelig skal du 

være dygtig og have nogle færdigheder, men 

det er den spiller med mest vilje og mental 

styrke, som i sidste ende når længst,” siger 

Lars Haunstrup Bach uden tvivl i stemmen.

  Lars Haunstrup Bach ved, hvad han taler 

om. Gennem 30 år har han været engageret 

i Herning Ishockey Klub, hvor han har spe-

cialiseret sig i arbejdet med at udvikle nye 

ishockeytalenter. CV’et er prangende. Ikke 

som aktiv ishockeyspiller, hvor han aldrig 

nåede den absolutte top, men som talent-

træner og ungdomsansvarlig, hvor karrieren 

er glorværdig. Der står blandt andet, at han 

over de seneste mange år nærmest har sprøj-

tet NHL-spillere ud. På listen er blandt andre 

Frans Nielsen, Peter Regin, Nicklas Jensen, 

Frederik Andersen og Oliver Bjørkstrand, der 

alle i dag har fornemme karrierer i verdens 

bedste ishockeyliga i Nordamerika. 

Spildte talenter
Det er langt fra alle talentfulde ishockey- 

spillere fra Herningegnen, der når gennem 

nåleøjet til den forjættede liga på den anden 

side af Atlanten. Det huer naturligvis ikke de 

danske NHL-stjerners tidligere læremester, 

hvis stemme pludselig bliver mere alvorlig, da 

han selv fører samtalen over på, hvor nemt 

talenterne kan spilde det, der på papiret lig-

ner store ishockeykarrierer.   

  ”Vi gør meget ud af at fortælle de unge 

mennesker, at de sagtens kan spilde deres 

talent, selvom de er de dygtigste i ungdoms-

årene. Man må for alt i verden ikke læne sig 

tilbage og få en forkert attitude. Faktisk er 

det væsentligt nemmere at spilde sit talent 

"Talent er ikke noget, 
man fødes med. 
Talentgenet findes 
ikke”
Jakob Ovesen, konsulent i DIF Team Talent og 
Elite  
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end at dyrke sit talent. For det sidste kræver 

vilje og hårdt arbejde. Det bruger jeg meget 

af min tid på at fortælle især spillerne, der 

går i syvende, ottende og niende klasse. De 

er alle sammen dygtige - eller talenter om du 

vil - men de forvalter deres potentialer vidt 

forskelligt. Jeg siger tit til dem, at der kommer 

ikke nogen om natten og drysser tryllestøv 

på jer, og så er I NHL-spillere. Det bruger jeg 

det meste af tre år på at fortælle dem,” siger 

Lars Haunstrup Bach”.

  Ishockeytroldmanden fra Vestjylland bru-

ger nemlig ikke kun sin tid på at lære sine 

lærlinge op i slagskud og finter. Faktisk hand-

ler talentarbejde for ham i lige så høj grad om 

at skabe hele mennesker uden for isen som 

inde på isen. De skal reflektere over, hvad de 

vil, så de netop ikke spilder deres talent.

  ”Hvert år i august, så skriver spillerne fra 

syvende, ottende og niende klasse deres mål 

ned på et stykke papir. Det er både deres mål 

med sporten og med skolen. Målene er for 

her er nu, de næste tre måneder, det næste 

halvår, det næste år og langt ud i fremtiden. 

Hvis der så er en, der lige skal på rette spor 

igen, for det kan jo ske, så hiver vi papiret frem 

og snakker om, at det ikke var det mål, han 

noterede for en måned siden, så det skal vi 

have styr på. Hvis spilleren eksempelvis ikke 

passer sin skole, jamen så får han lov til at 

side ude på siden og lave lektier i stedet for 

at være med til ishockeytræningen. Skolen og 

livet ved siden af sporten er vigtig,” siger Lars 

Haunstrup Bach. 

Det hele menneske
I DIF og Team Danmark er et hovedfokus i 

talentarbejdet netop skolen, omgivelserne 

og det hele menneske. Det er faktisk svært at 

snakke om talentarbejde med Peter Jensen, 

der er konsulent i Team Danmark, uden at høre 

vendingen om det 

hele menneske gen-

taget igen og igen. Og 

Team Danmark-kon-

sulenten er ekspert 

i emnet. Han har for 

kort tid siden sam-

men med en række 

kollegaer lagt sidste 

hånd på bogen ’ATK 

2.0-Træning af Børn og Unge’, som frit over-

sat handler om at træne de rigtige ting på de 

rigtige tidspunkter. Bogen, som nærmest er en 

HVIS DU VIL 
VIDE MERE: 
• ’ATK 2.0 – Træning af 

børn og unge’: Fokusér 
ikke på resultater, tidlig 
selektion er problema-
tisk og et opgør med 
’10.000 timers’ dogmet. 
Det er nogle af pointerne 
i Team Danmarks alders-
relateret træning, der 
kan bestilles på Team-
danmark.dk

• ’TalentHUSET’: DIF og 
Team Danmark har lavet 
et værdisæt, der er lede-
stjernen for udviklingen 
af talenter i Danmark. 
Huset rummer fem vær-
dier, som alle aktører 
inden for talentarbejde 
bør sætte højt og arbej-
de efter. Hent ’TalentHU-
SET’ gratis på DIF.dk.

• Værdispil.dk: På Værdi-
spil.dk kan du gratis hen-
te DIF og Team Dan-
marks spil til trænere og 
forældre til unge talen-
ter. Spillerne stilles over 
for forskellige dilemma-
er, hvor ingen valg er 
rigtige, men diskussio-
nerne det primære.   

"Vi ser tit, at mange af de 
største talenter kommer fra små 
foreninger”
Peter Jensen, konsulent i Team Danmark  
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bibel i at få unge til at præstere bedst muligt, 

handler langt fra kun om fysik og taktik, men 

eksempelvis også om vigtigheden i ikke at 

tænke på sin sport 24 timer i døgnet.

  ”Husk at fokusere på familien, skolen, hver-

dagen, så alt i livet ikke kun handler om sport. 

Det er vigtigt, at hvis du eksempelvis oplever 

modgang i sportens verden, så har du også 

andre ting at fokusere på. Man kan sige, at det 

handler om trivsel. Du skal også have plads 

til venskaber, og du skal frem for alt synes, 

at det er sjovt at dyrke din sport,” siger Peter 

Jensen. 

  Den del bakker DIF-konsulent, Jakob 

Ovesen, op om og henviser til de ypperste 

danske OL-atleters hverdag: 

  ”Der er mange OL-atleter, som har job, 

uddannelse og familie ved siden af sporten, 

og statistikken viser, at det ikke er en ulempe, 

som man ellers kunne tro. Det kan faktisk 

være en fordel, at sporten ikke fylder 100 pro-

cent, men at man også får afledt tankerne. 

Selvfølgelig kræver det fleksibilitet fra jobbet 

eller uddannelsen, men statistikkerne styrker 

teorierne i talentarbejdet om det hele men-

neske, som tænker på andet end sin sport 

døgnet rundt.” 

  I Herning Ishockey Klub arbejder man med 

talenterne som ’hele mennesker’, men her er 

skolearbejdet ikke udelukkende vigtigt, for at 

de skal aflede tankerne fra sporten og blive 

mere reflekterede sportsmænd. Det handler 

også om, at deres liv bliver mere skrøbelige, 

hvis de kun har sporten. Lars Haunstrup Bach 

siger:

  ”Det hele menneske handler for os også 

om at beskytte vores spillere, så de har noget 

at falde tilbage på, hvis ikke de lykkes med 

sporten, når karrieren er overstået, eller hvis 

uheldet er ude, og de får en skade.”   

    

Talentmiljøer 
Mantraet i al dansk talentarbejde er skabel-

sen af talentmiljøer. Mange mindre foreninger 

vil sikkert sige, at det er umuligt at skabe 

talentmiljøer, da de kun har et eller to talen-

ter i deres klub. Men her rammes hovedet på 

sømmet i forhold til den nok største fejl, som 

mange foreninger begår i forhold til arbejdet 

med talenter.      

  ”Der er mange idrætsforeninger, som 

mener, at de har talenter. Og budskabet herfra 

er, ja, det har de alle sammen. De har sandsyn-

ligvis også mange flere, end de rent faktisk 

tror. De skal bare lade være med at forsøge at 

identificere dem, for de risikerer at sortere de 

bedste fra for tidligt,” siger Team Danmarks 

Peter Jensen og henviser igen til bogen om 

aldersrelateret træningskoncept.

  Det er ikke de børn, som vinder alle kampe, 

bliver klubmestre og kan slå deres jævn-

aldrende venner med bind for øjnene, der 

nødvendigvis opnår mest på den længere 

bane. Børn udvikler sig fysiologisk og psyko-

logisk meget forskelligt og i forskellige tempi.

  ”Hvis foreningerne udvælger talenterne 

for tidligt, så skaber de en systematisk for-

del for dem, der er tidligt udviklede, for de vil 

altid være de stærkeste, hurtigste og bedste. 

Vi har længe haft en trang til at identificere 

de enkelte talenter tidligt, men det er en fejl. 

Al nutidig talentforskning viser, at det er vigti-

gere at få så mange med som muligt og skabe 

en talentmasse, for tænk nu, hvis dem, der 

fysiologisk udvikler sig sidst i gruppen, i vir-

keligheden er de bedste på den lange bane. 

De går tabt i det traditionelle talentsystem,” 

siger Peter Jensen. 

  Dermed siger Team Danmark-konsulenten 

TIPS TIL TALEN-
TARBEJDE 
1. Helhed: Lad ikke sporten 

fylde det hele

2. Udvikling: Drop resulta-
ter her og nu, men fo-
kusér på langsigtede mål

3. Samarbejde: Få trænere, 
familie og skole til at tale 
sammen

4. Engagement: Dygtiggør 
trænerne, så de kan 
motivere med ny viden

5. Trivsel: Fokusér på glæ-
de og sociale relationer i 
miljøet 

"DNA’et i Herning Ishockey 
Klub er talentudvikling. Du 
kan skrabe malingen af, og 
så sidder det i væggene her 
i klubben.”
Lars Haunstrup Bach, talenttræner, Herning Ishockey Klub. 
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også, at alle foreninger kan skabe talentmil-

jøer. Det er ikke et felt, som er forbeholdt store 

foreninger med mange medlemmer og elite-

hold på seniorniveau. For ifølge Peter Jensen, 

så er det indledende arbejde med at skabe 

talentmiljøer og lave god aldersrelateret træ-

ning ikke nødvendigvis raketvidenskab, men 

snarere sund fornuft:

  ”Vi ser tit, at mange af de største talen-

ter kommer fra små foreninger, og det kan 

der være mange grunde til. Her er der trygge 

miljøer, der udvælges ikke tidligt til første- og 

andetholdet, og de gør generelt ikke tingene 

sværere, end de er. I stedet for at fokusere på 

at vinde og dele børnene op i de bedste og 

de dårligste, så er det bedre at fokusere på 

at belønne den rigtige adfærd som eksem-

pelvis at øve sig, være nysgerrig, initiativrig 

og ikke være bange for at fejle. Og det kan 

man ligeså godt gøre i en lille forening som i 

en stor forening med elitehold.”   

 

Vigtige omgivelser 
I Herning Ishockey Klub har man en lang og 

stolt tradition for at hive pokaler hjem til 

heden, og den tradition er i tidernes morgen 

ikke grundlagt på dyre spillerindkøb eller hel-

dige spillerhandler. I det danske ishockeymiljø 

er Herning Ishockey Klub kendt for sin talent-

masse, og den ved Lars Haunstrup Bach om 

nogen, hvor stammer fra. Han har været med 

fra begyndelsen, hvor talentarbejde nærmest 

var et fremmedord i Vestjylland.

  ”DNA’et i Herning Ishockey Klub er talent-

udvikling. Du kan skrabe malingen af, og så 

sidder det i væggene her i klubben. Det er tyve 

års fokuseret arbejde. Frans Nielsens (dansk 

landsholdsspiller, red.) far, Frits Nielsen (tid-

ligere dansk landsholdsspiller, red.) indførte 

for mange år siden her i klubben, at vilje slår 

teknik. Den sætning siger både spillere og 

trænere nærmest i søvne, når de vågner om 

morgenen, og den fortæller meget godt, hvad 

vores klub er bygget på. Vores talentmiljø 

er skabt på vilje samt hårdt og struktureret 

arbejde. Jeg kan ikke se, hvorfor andre for-

eninger ikke skulle kunne kopiere det, hvis de 

har samme vilje,” siger Lars Haunstrup Bach.  

  Et godt talentmiljø handler ikke kun om 

dygtige atleter. Det er svært at sætte pro-

centsatser på, men når man snakker med 

Peter Jensen fra Team Danmark og Jakob 

Ovesen fra DIF, så lyder det næsten som om, 

at omgivelserne er mere vigtige end selve 

talentet. Eller også får de det til at lyde sådan 

for at understrege pointen om, at unge og 

dygtige sportsfolk ikke kan finde den rette 

talentvej selv, men har brug for guider til at 

vise dem vej.  

  ”Opbakningen og forståelsen fra omgivel-

serne er afgørende for, om et talent lykkes. Og 

i praksis, så handler det eksempelvis meget 

banalt om, at familien er villig til at ofre tid 

på at køre til og fra træning, prioritere week-

end- og ferieaktiviteter, lave sund mad og 

skabe en tryg hverdag. Opbakningen kom-

mer naturligvis også fra træneren, som er 

en afgørende del af talentmiljøet. Derfor skal 

lederne i foreningen motivere trænerne og 

give dem mulighed for hele tiden at dygtig-

gøre sig på samme måde, som talenterne 

skal dygtiggøre sig. Hvis et ungt talent skal 

udfoldes, så kræver det lavpraktisk støtte og 

vejledning,” siger Jakob Ovesen.     
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