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Ungdomsinvasjonen…



Innvirkning på golf-Norge?

• Hvordan påvirker inntoget 

av dyktige unge 

internasjonale spillere oss?

…på individnivå?

…på klubbnivå?

…på nasjonalt nivå?



Til presisering…. 

• Jeg er ikke motstander av 

at unge mennesker blir 

gode tidlig!

• Jeg er imidlertid tilhenger 

av at utviklingen skjer på 

individets premisser



Presentasjonens innhold

• B&U-idrettens spenningsfelt

• Golfidrettens utfordringer iht

• trening, tid på anlegget og 

trenerrelasjon

• Den grunnleggende trekanten

• Talentbegrepet

• Allsidighet og tidlig spesialisering

• Motivasjonsklima

• Tanker for fremtiden



Barne- og ungdomsidrettens spenningsfelt

• Allsidighet/mangfold   Spesialisering

• Rekruttering                Prestasjon & eventuelt frafall

• Romslighet/tid             Effektivitet

• Oppdagelseslæring     Bevisst innlæring

• Alle kan utvikle seg     Sortering talent/ikke talent

• Medbestemmelse        Voksenstyring

• Deltakelsesfokus         Prestasjonsfokus

• Konkurranse s/middel  Konkurranse som mål

• Fokus på hele barnet  Barnet som utøver/objekt

• Tilpassing:barnet til idr Tilpassing: idretten til barnet



Golfens utfordringer, trening, tid og trenerrelasjon 

Generelt:

• Mange anlegg ligger lang unna der B&U bor, 

treningsanleggene er lite stimulerende og 

trening koster penger

• Våre bookingsystemer og rutiner gjør det 

utfordrende for unge mennesker å trene/spille 

når de har lyst

• Golfen har få, men profesjonelle trenere. Dette 

kan medføre svake relasjoner mellom 

ungdommen og treneren lokalt. 

• På elitenivå kan det være motsatt…



Utvikling av barne- og ungdomsidrett

Den

grunnleggende 

trekanten

Talentbegrepet 

Allsidighet 

og tidlig 

spesialisering

Motivasjons

-klima



Talentbegrepet – to måter å tenke talent på

1. Snevert talentbegrep:

• Prestasjonsnivå i idrett på et tidlig 

alderstrinn – hvor god du er der og da

• Dette gir ofte liten pekepinn om ferdigheter og 

prestasjonsnivå senere (Martindale m. fl., 2005)

• Ferdighet/talent forstått statisk 

(”Giftedness”) - talent du har 

• “Eirik er flink, mens Esben er det ikke og kan 

heller ikke bli det

• Ofte basert på fysiske egenskaper og utvikling



Eksempel fra egen situasjon

• Esben, en småkorpulent 12-åring, 

motorisk svak og med ”harde” 

hender

• Eirik, en høy, atletisk 13-åring, en 

ballkunstner med ”myke” hender 



Talentbegrepet – to måter å tenke talent på

2. Utvidet talentbegrep:

• Talent definert som evne og mulighet til å utvikle 

potensiale henimot idrettsekspertise
• (Abbott & Collins, 2004, Gagne, 2000)

• Ferdighet/talent forstått dynamisk - talent du  

kan utvikle gjennom motivasjon og vilje. 

• (Både “Esben” og “Eirik” kan utvikle sitt talent om de vil 

- hvem som “blomstrer” i en senere prestasjonsfase er 

ikke lett å forutsi!



Hva skjedde med atletiske Eirik og korpulente Esben ?

• Atletiske Eirik var mer 

interessert i data og sluttet med 

basketball før han ble 16. 

• Korpulente Esben ble Fauskes 

beste spiller og jr-NM-finalens 

beste spiller. 

• Esben ble god - på tross av 

meg…



Olav Tufte om talentbegrepet

• Det finnes ingen talenter. 

• Talent er et oppskrytt ord som 

aldri burde eksistert. 

• Talenter er bare folk som 

forsvinner igjen med en gang, 

fordi de trodde de var så mye 

bedre enn alle andre.

http://www.bergens-roklub.no/Default.asp?PageID=FindPhoto&FinnBilde=1&firstPhoto=0&Arrangement=429&Sortering=4


Johan O. Koss om talentbegrepet

• ”Mine skøyteferdigheter er 

ingen gudegave jeg har hatt 

fra starten av. 

• Hvis jeg har talent, så må det 

være talent for å jobbe hardt  

over tid”

• Med andre ord: 

Kontinuerlig forbedring



Studier innen talentutvikling

• Bloom (1985) studerte verdens topp 25 i sine 

respektive idretter

• Mindre enn 10% av utøverne hadde et 

prestasjonsnivå i 11-12 års alder som indikerte at de 

ville bli så gode som de faktisk ble.

• Kun Michael Owen og Terry Venables 

representerte England på alle aldersbestemte 

landslag pluss A-landslag! (Martindale m.fl.,2005)



Antallet spillere i 12-14 års klassen tatt ut til kretslags-

samling i en norsk fotballkrets i relasjon til tid født på 

året (Eriksen 2008)

Antallet spillere

tatt ut fordelt på

fødselsmåned



Tidlig talentutvelgelse (snevert talentbegrep) og

relativ alderseffekt: Selvoppfyllende profeti i favør av

”Januarbarna”

Født tidlig på året

Fysiske fortrinn

Ferdighets-

utvikling øker
Blir gitt bedre coaching,

får økt oppmerksomhet.

Satt i prestasjonsgruppe

Blir sett av trenere og

foreldre (Talent)

Overrepresentert blant 

toppidrettsutøvere senere Helsen m.fl. 1998



Tidlig talentutvelgelse (snevert talentbegrep) og relativ

alderseffekt: Selvoppfyllende profeti i disfavør av

”Desemberbarna”

Født sent på året:

Fysiske ulemper /

sen fysisk modning

Ferdighetsutvikling

reduseres
Blir gitt dårligere 

coaching, får mindre 

oppmerksomhet

Satt i ”restgruppe”

Blir ikke ”sett”

av trenere og

foreldre (”Talentløs”)

Underrepresentert

blant topputøvere senere Helsen m.fl. 1998Dropouts



Utvikling av barne- og ungdomsidrett

Den

grunnleggende 

trekanten

Talentbegrepet 

Allsidighet 

og tidlig 

spesialisering

Motivasjons

-klima



Spesialisering – hva snakker vi om?

• Fra idrettslig mangfold til fokus på en idrett

• Fra veksling mellom sesongbetonte idretter 

til en idrett hele året

• Fra mangfold i treningsinnhold med 

egenverdi til prestasjonsfremmende verdi

• Fra konkurranser som middel i læring til 

konkurranser som et mål i seg selv 

• Fokus på prestasjon og resultat



Teorien om systematisk aktivitetsspesifikk 

praktisering (deliberate practice)

• For å nå høyt nivå innen musikk og 

andre ferdighetsfelt kreves lang tids 

systematisk, og vedvarende 

trening/øving:

• 10 års/10.000 timers regelen! 
(Ericsson,Krampe & Tesch-Romer, 1993)

• 10-års/10.000 timers regelen gjelder 

klart også for å nå et høyt 

ferdighetsnivå i idrett 

(Helsen, Starkes & Hodges, 1998)



Utfordringen til norsk idrett generelt og golfen 

spesielt blir …

• Hvordan få barn/unge til å trives, 

lære best mulig, utvikle sine 

ferdigheter og fortsette med idrett ? 

(Egenverdi)

• Hvordan få unge til å eventuelt øve 

og trene over lang tid (10 år) med 

sikte på å utvikle seg til utøvere på 

høyt nivå? (Instrumentell verdi)



Aktivitetsfaser: Fra fri lek til systematisk praktisering

Faser

Aktivitet

”Sanker”/

Allsidighet

7-12

Spesialisering

13-15

Investering

16+

Bevisst lek/ 

lekbetont idrett

Sterkt betont 

(++)

Noe betont

(+)

Ikke betont

(-)

Systematisk og 

strukturert 

trening

Ikke betont

(-)

Noe betont

(+)

Sterkt betong

(++)

(Cote & Hay, 2002 i Cote, Baker & Abernethy 1999)



Team Danmark, Cand. Scient & Ph.D. Stig Eiberg



Team Danmark, Cand. Scient & Ph.D. Stig Eiberg



Svensk forskning: Når skal man spesialiseres seg i 

en idrett for å lykkes å bli bra i den?

• De som når landslagsnivå har drevet med min. to idretter 

opp til 16 års alder.

• Studie 1 har 80% av alla landslagsutøvere drevet minst 2 

idretter fram til og med 16 år. 32 % har drevet med minst 

4 idretter. Bare 18 % har drevet en idrett.

• Studie 2 har de elitieutøvere,som nådde landslagsnivå 

spesialisert seg senere enn de som ikke greide det. 

• Studie 2 konkluderer: ”Med undantag för simning finns 

inget som direkt tyder på att en tidig koncentration till 

huvudidrotten skulle underlätta vägen till framgång. 

Snarare kan en motsatt tendens anas.”



Idretter som de svenske hockeystjernene 

utøvede parallelt opp til juniornivå

Navn:

Idrett:

Markus 

Näslund

Mats 

Sundin

Niklas

Lidström

Peter 

Forsberg

1. Ishockey Ishockey Ishockey Ishockey

2. Fotball Fotball Fotball Fotball

3. Landhockey Landhockey Landhockey Landhockey

4. Bordtennis Golf Basket Bordtennis

5. Friidrett Bandy



Utvikling av barne- og ungdomsidrett

Den

grunnleggende 

trekanten

Talentbegrepet 

Allsidighet 

og tidlig 

spesialisering

Motivasjons

-klima



Hva er fordelen ved et oppgave/ læringsorientert 

klima?

• Kriterier på mestring er:

• Treneren verdsetter:

• Utøverne er tilfredse med:

Framgang

(kontrollerbart)

Anstrengelse og

innsats 

(flere kan føle mestring)

Framgang og full-

føring av oppgaver 

(flere tilfredse utøvere)



Hva er ulempen ved et prestasjonsorientert klima?

• Kriterier på mestring er:

• Treneren verdsetter:

• Utøverne er tilfredse med:

Bedre enn andre

(mindre kontrollerbart)

Gode resultater

(mer sårbar mestrings-

følelse)

Seier

(Tilfredshet reduseres)



Studie blant unge franske håndballspillere:

Mestringsklima forebygger frafall

Mestringsklima

Opplevd

sosial

knytning

Opplevd

kompetanse

Opplevd 

autonomi 

Indre 

regulert 

motivasjon

Tenkt 

å 

slutte?

Droppet 

ut etter 

21mnd

Sarrazin m.fl., (2002)

Nei! Nei!



Råd fra de svenske 

hockeystjernene:
• Peter:

• Ha kul – skippa 

systemtänkandet för barn!

• Håll på med många idrotter –

tillåt det!

• Sätt inte för hård press.

• Mats:

• Viktigt att ha kul. I grund och 

botten lek oavsett ålder.

• Våga drömma!

• Fokusera inte ensidigt!

• Lev i nuet som barn/ungdom.

• Elitsatsa först vid 17 år.

• Markus:

• Ha distans och en riktig 

värdegrund d.v.s. vad betyder 

något i livet!

• Håll på med många saker – låt 

det vara en hobby! Inte yrke.

• Viktigt med bra relationer.

• Ha kul – GLÄDJE

• Lär dig kämpa och konkurrera.

• Niklas:

• Viktigt att ha skoj.

• Att kunna hantera tuffa krav från 

flera håll – skola och idrott



Hvis forskningen stemmer; at det er en klar 

sammenheng, mellom snevert talentforståelse og 

tidlig spesialisering – hva må vi sammen gjøre?

• Ta hensyn til mennesket først

• Utvikle autonomistøttende 

trenere/ledere 

• Bidra til kontinuerlig forbedring -> 

deliberate play – bevisst lek

• Skape gode team og 

utviklingsmuligheter lokalt



Skape utviklende klubbmiljø

Kultur 

Struktur

Bygg en kultur for som 

fremelsker lek , 

allsidighet, kreativitet, 

trygghet og mestring i 

unge år

Fra 13-15 års alder 

(avhengig av  individets 

utvikling) gradvis 

begynne med 

systematisk og 

strukturert  trening



Kontinuerlig forbedring -> Trenerens rolle

• Støtt initiativ fra utøvernes sidemedinnflytelse

• Fokuser på ”BEVISST LEK”, lek med mening

• Ta utøvernes perspektiv ved problemløsning og 

vær lydhøre for deres følelser

• Opptre som rådgiver kun ved behov

• Ola Lindgren: ”They got to know that you care 

before they care about what you know...”



Trener 1 – 45 t

Trener 2 – 75 t

Aktivitetslederkurs - 15 t

Høgskole år 1

Høgskole år 2

Høgskole år 3

Fremtidig trenerutdanning

Trener 1 skal være 

ferdig til utprøving 

senhøsten 2011

Høgskolerettet 

trenerutdanning skal 

være på plass til 

studiestart høsten 

2013



Et drømmesenario; profesjonell og frivillig 

trenerressurs - hånd i hånd

Hovedtrener

(Ansatt)

Frivillig trener

7-9 åringer

Frivillig trener

10-12 åringer

Frivillig trener

13-15 gutter

Frivillig trener

13-15 jenter

Hovedtrener

15+ jenter

Hovedtrener

15+ gutter

En idrett med trenere (profesjonelle og frivillige) som har kompetanse, tid og lyst 

til å gi våre barn og unge den oppmerksomhet de har behov og forfortjener …



Trenings- og konkurransetilbud med 

utgangspunkt i lokalmiljøet

• Et godt utbygd lokalt konkurransetilbud

• I eller så nært klubben som mulig

• Trygge konkurransetilbud på ”regionalt 

nivå” for 13-15 åringene

• Unngå at ungdommene blir 

verdensmestre i reising

• Attraktivt konkurransetilbud for 15+

• Konkurrere for å prestere



Neste gang: i stedet for prestasjon - tenk prosess 


