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Talentudvikling i sport Hent PDF Forlaget skriver: Talentudvikling er et satsningsområde i Danmark. Det er
helt berettiget og dybt nødvendigt. Danmark er et lille land på en stor international scene. Vi skal kunne lave

talentudvikling i verdensklasse.

Heldigvis gør vi det godt. Dansk talentforskning er i international top klasse. De bedste danske atleter lykkes
fornemt på den internationale scene. Og danske forbund, klubber, kommuner, skoler og andre søsætter mange

spændende og solide talentinitiativer.

Men vi kan blive endnu bedre. Det kræver at vi deler viden og inspirerer hinanden – og så selvfølgelig at vi
handler på de gode ideer.

I denne bog samler vi nye perspektiver, up-to date forskning og beskrivelser af innovative projekter indenfor
talentudvikling og sportspsykologi. Alt sammen med ét formål. At inspirere dig og mange andre til fortsat at

holde dansk talentudvikling helt i front. 
 

»Min hverdag er fyldt med sportspsykologiske udfordringer, både i arbejdet med det enkelte talent,
landsholdet som gruppe, og miljøet. Denne bog kommer hele vejen rundt, og rammer dermed en vigtig

pointe. Ensidigt fokus på det enkelte talent, holdet eller miljøet, er ikke vejen til succes. Vejen til
verdensklasse er hård og har mange facetter. Det kræver, at man når hele vejen rundt. Derfor skal du læse

denne bog.«
- Lars Lindstrøm, Landstræner Dansk Orienterings-Forbund, en af de mest succesrige trænere i nyere tid og

vinder af Team Danmarks talentpris i 2009
 

»Jeg håber, at den nye viden, som denne bog repræsenterer, kommer ud og leve i de mange stærke
talentmiljøer i Danmark, hvor danske talenter, deres trænere og holdkammerater hver eneste dag tager nye

skridt for at kunne tage kampen op med verdens allerbedste.«
- Per Boldt Jørgsen, Teamleder, Team Danmarks sportsteam
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sportspsykologi. Alt sammen med ét formål. At inspirere dig og
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arbejdet med det enkelte talent, landsholdet som gruppe, og miljøet.
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pointe. Ensidigt fokus på det enkelte talent, holdet eller miljøet, er
ikke vejen til succes. Vejen til verdensklasse er hård og har mange

facetter. Det kræver, at man når hele vejen rundt. Derfor skal du læse
denne bog.«
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mest succesrige trænere i nyere tid og vinder af Team Danmarks

talentpris i 2009
 

»Jeg håber, at den nye viden, som denne bog repræsenterer, kommer
ud og leve i de mange stærke talentmiljøer i Danmark, hvor danske
talenter, deres trænere og holdkammerater hver eneste dag tager nye

skridt for at kunne tage kampen op med verdens allerbedste.«
- Per Boldt Jørgsen, Teamleder, Team Danmarks sportsteam
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