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Ambitionen er: Seniorelite i verdensklasse! 
Hvad er opskriften på at flytte talenter til senioreliteniveau? 

Der er ikke noget enkelt svar på det spørgsmål, men en opskrift for hvert talent. For at udvikle talenterne til 

seniorelitespillere er det vigtigt at vi tager udgangspunkt i de individuelle ønsker fra spillerne, både på og 

udenfor banen. 

Fra den 1. oktober 2014 lancerede Dansk Squash Forbund en ny talenttræningsstrategi, der sigter i mod at 

varetage de individuelle mål som talenterne sætter sig. Med individuelle udviklingssamtaler med alle 

spillerne, deres forældre og trænere har vi taget de første spæde skridt i mod en langsigtet udviklingsplan 

for alle talenterne.  

Strukturen for talentudviklingen er skitseret i følgende opbygning: 

 

Al udvikling af talenter starter på klubniveauet. Derfor er det vigtigt at trænermaterialet i dansk squash er 

på et højt niveau – også på klubplan! Med veluddannede og kompetente trænere i klubberne, er det muligt 

at udvikle kompetencer ved spillerne. 

Udviklingstræning 

Fra 1. januar 2015 vil der også være tilbud om udviklingstræning i enkelte centre fordelt over landet. På sigt 

håber vi at kunne åbne flere således at spillerne i udviklingsgruppen får mulighed for at træne tæt på deres 

bopæl. 

Fra klubtræningen kan trænerne via forbundets hjemmeside indstille én eller flere spillere fra klubben til at 

deltage ved udviklingstræningen. Her tager udviklingstræneren i mod spilleren, der vil indgå i træningen på 

lige fod med de øvrige spillere ved to træningspas. Udviklingstræningen starter ved U11 og det er muligt for 

alle spillere op til og med U19 at deltage ved træningen når de er udtaget til det. Bliver den indstillede 

spiller vurderet som værende udviklingsspiller af træneren, inviteres denne til en indledende 

udviklingssamtale med forbundet sportslige koordinator, forældre og træner. 

Talenttræning 

Ved udviklingstræningen vil vi ligeledes opleve at der er spillere, der gør sig ekstraordinært godt ved de 

øvelser som de bliver præsenteret for og derfor tenderer til at blive en del af talentgruppen. Det er derfor 

ligeledes muligt for udviklingstræneren at indstille en spiller til talentgruppen, hvor samme procedure som i 

Talenttræning 

udviklingstræning 

klubtræning 
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udviklingsgruppen er gældende, altså at den indstillede spiller vil blive inviteret til at deltage ved 

talenttræningen af talenttræneren. 

Testcamps 

Udover den almindelige indstilling, der er beskrevet herover, afholder forbundet to gange årligt testcamps, 

hvor spillere fra udviklingsgruppen kan spille sig til en plads i talentgruppen. Det er primært ved 

testcampen udtagelserne vil ske.  

Deltagelse ved en testcamp er gratis, men kræver en indstilling fra udviklingstræneren til forbundet og 

talenttræneren.  

Disse testcamps vil blive afholdt i som det er listet op i nedenstående skema: 

Dato Sted Primær ansvarlig 

4. weekend i juni Talentcenter Øst Talenttræner Øst 

2. weekend i 
december 

Talentcenter Vest Talenttræner Vest 

 

Yderligere information  

Ligesom det er muligt løbende at rykke op mellem holdende er det selvfølgelig også muligt at rykke den 

anden vej, hvis ikke man yder det forventede til træning eller ikke arbejder hårdt nok på at forbedre de 

færdigheder, der fra trænerteamet er lagt op til mellem træningspassene. 

Dansk Squash Forbund forventer at de talenter, der deltager ved talenttræningen, arbejder målrettet og 

seriøst med at udvikle deres squashfaglige- og personlige kompetencer. For at udvikle disse kompetencer 

kræver det høj kvalitet ved træningen og derfor et stærkt fokus fra talenterne, men også et højt niveau fra 

de trænere vi engagerer fra forbundets side. Vi vil derfor stræbe efter at det er de bedste trænere, der står 

for talenttræningen i Danmark.  

Ydermere er det vores mål at der to gange årligt vil være deltagelse af en landsholdsspiller fra 

seniorelitelandsholdet, der kan give erfaringer videre til de yngre spillere. Deltagelsen af 

landsholdsspilleren vil være en træningsdag, hvor der er to træningspas, for at alle spillerne får mulighed 

for at træne med landsholdsspilleren. Dette gør vi med udgangspunkt i forsøget på at skabe et åbent og 

støttende træningsmiljø, hvor seniorlandsholdsspillerne også bidrager til udviklingen af de kommende 

talenter. 

Dansk Squash Forbund ønsker at skabe en langsigtet udvikling af squash i Danmark og derfor er der i første 

omgang oprettet talentcentre i Silkeborg og Herlev. Det er forhåbningen at der med tiden vil komme flere 

talentcentre til, således at vores talentcentre kan blive rykket tæt på vores talenter. 

 På sigt er det målet at få oprettet et nationalt kraftcenter, hvor de bedste spillere i aldersgrupperne U17 og 

U19 kan træne sammen dagligt sammen med spillere fra seniorelitegruppen. I den forbindelse er det også 
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vigtigt for os at der er mulighed for at der kan sikres boligmuligheder, uddannelsespladser og 

jobmuligheder for de spillere, der bliver en del af kraftcentret. 

Når vi snakker talentudvikling, står netop ordet ”udvikling” som et centralt begreb for os. Udvikling handler 

om at opnå større viden om sig selv. For at denne viden kan opnås, må man bevæge sig ud på ukendt 

territorium – i squash sammenhæng skal dette forstås som en opdagelsesrejse ind i sig selv og egne 

potentialer. Det er vigtigt at udøverne opnår viden om hvad de kan og ikke kan. Måden de finder frem til, 

hvad de ikke kan er ved at lave fejl. For kun ved at lave fejl bliver man bevidst om mangler og derved kan 

man udvikle sig og rette det til som man gør forkert. Det er derfor ikke vores mål at skabe den næste U15 

europamester, hvis det gør at der ikke kommer nogen seniorkarriere ud af det. 

Det leder os frem til værdigrundlaget som du kan orientere dig i herunder. 

Værdigrundlaget for talentudviklingen 

Kerneværdierne for talentudviklingen i Dansk Squash Forbund er: Udvikling af gode mennesker, mental 

styrke og hurtighed i tanke og handling. Herunder kan du læse mere uddybende om værdiernes betydning. 

Udvikling af gode mennesker Mental styrke Hurtighed i tanke og handling 
Udvikling af personlige egenskaber 

- Planlægning af hverdagen. 
- Prioritering af opgaver. 
- Opnå viden om sig selv og 

egne potentialer. 
- Målsætningsarbejde 

Håndtering af modgang 
- Personlig modgang 
- Sportslig modgang 

Taktisk 
- Omstilling af spillestil til den 

type af modstander man 
møder. 

- Evnen til at opfatte 
spilsituationer. 

Udvikling af sociale egenskaber 
- Viden om sociale 

fællesskaber og viden om 
hvordan man kan agere i 
disse. 

Viljen til at træne 
- Fysisk træning 
- Teknisk træning 
- Taktisk træning 
- Mental træning 

Teknisk 
- Evnen til at ændre måden 

slagafviklingen foregår. 
- Tilpasning af teknikken til 

ens personlige stil. 

 

Med udgangspunkt i værdigrundlaget og den øvrige beskrivelse, er vi stolte af at ambitionen er at skabe 
Seniorelite i verdensklasse! 

 


