
VEIEN TIL 
VERDENSTOPPEN

- PÅ SKØYTER
SONDRE SKARLI



MÅ MAN VÆRE BEST SOM UNG 
FOR Å BLI BEST SOM SENIOR?

• NEI!

• Mellom 7 – 23,5 % av medaljevinnere i junior VM på skøyter tar medalje som 
senior

• Mellom 15 – 20 % av medaljevinnere i junior VM i løping tar medalje som 
senior

• Mellom 11 – 38 % av medaljevinnere i junior EM i svømming tar medalje som 
senior

• Basert på tall fra 1998 – 2003 og 10 år fremover som seniorutøvere

• Desto lengre varighet i konkurransen desto lengre tid tar det å bli best som 
senior

• Tålmodighet og hardt arbeid er den enkle (men vanskelige) oppskriften!



MODNING, VEKST OG DETS 
PÅVIRKNING PÅ PRESTASJON

Aerob kapasitet
• Hjertet vokser i takt med kroppen
• Hemoglobin øker pga testosteron
• Skille mellom gutter og jenter i puberteten

Muskulær styrke
• Viktig for vo2 maks
• Arbeidsøkonomi
• Øker stort i puberteten

Motorikk
• Bedres best i ung alder
• Allsidige barn bedre motorikk
• Koordinasjon ofte dårligere under pubertet 

grunnet vekst
• Lære god teknikk før god fysikk!? 



FYSIOLOGISKE FORUTSETNINGER

Modning og prestasjon
• Tidlig modne blir ofte sett på som større talent
• Mange av de som er best som unge er født tidlig 

på året, store for alderen og lever på ”talentet”
• Stor forskjell på kronologisk alder og biologisk alder
• Treningstalent viktigere
• De som er best som unge har ofte spesialisert seg 

tidligere og dermed kanskje også ”tatt ut” mer 
tidlig. Både fysisk og psykisk.

• Viljestyrke og treningsinnsats er den viktigste 
formen for talent

• Herman Maier



PRESTASJONSUTVIKLING11-18 ÅR

• Gjennomsnittlig 
utvikling

• Teknikk eller fysiske 
ferdigheter 
viktigst?



TESTDATA SOM JUNIORUTØVERE

Særtrekk
•Høy Vo2 maks – med mye lavintensiv trening!
•Høy terskel %
•Nære seniornivå
•Bedre testdata enn suksessfulle nederlandske 
juniorutøvere gjennom flere år!



Særtrekk
• Progresjon i treningsmengden
• Allsidig trening
• Mye trening

TRENINGSKARAKTERISTIKK 10-17 ÅR



TRENINGSDISTRIBUSJON - ÅRSOVERSIKT



• Støttende familie
• Godt treningsmiljø
• Venner

• Allsidighet
• Indre ønske om å bli best
• Ydmyke og lærte av de beste

• Inkludert i treningen
• Kommunikasjon
• Fokusert på arbeidsoppgaver

MER ENN FYSIOLOGISKE PARAMETERE



OPPSUMMERING FRA MASTERSTUDIE
• Mye trening i ung alder
• Gradvis progresjon i 

treningsarbeidet 
• Allsidig trening, med gradvis 

mer spesialisering
• Trygt miljø med god støtte 

hjemmefra, sosialt på trening
• Indre ønske om å bli best og 

jobbet ut i fra det
• Ydmyke utøvere som har 

lyttet til folk rundt seg og 
lært fra de beste

• Vært flinke til å styre 
intensitet og vært smarte på 
trening

• Fokus på prestasjon og ikke 
på resultater

Foto: Erik Holand



PROGRESJON OG UTVIKLING

Sverre Lunde Pedersen 19 år
864 timer trening / år
479 økter / år
44 fridager / år
62 timer styrke / år
104 timer skøyter / år

Sverre Lunde Pedersen 23 år
1104 timer trening / år
508 økter / år
54 fridager / år
110 timer styrke / år
174 timer skøyter / år



TRENER - UTØVERRELASJONEN
• Felles mål og retningslinjer
• Forståelse
• Åpen dialog
• Trygghet
• Ærlighet
• Kommunikasjon
• Gjensidige krav
• Ønsket lederstil



STRUKTUR OG PLANLEGGING
• Avgjørende med en god og 

langsiktig plan
• Se de store linjene i arbeidet fra år 

til år
• Rød tråd i arbeidet
• Ikke bare for treneren, men og for 

utøveren!
• Oppfølging i ettertid

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix





EGENRAPPORTERT TRENING



EVALUERINGER OG EIERSKAP TIL 
UTVIKLING

• Forskjell mellom planlagt og 
gjennomført trening er avgjørende 
for evalueringen!

• Gi utøverne ansvar selv!
• Bruk tall til å motivere og fokusere!
• Ha kontinuerlige evalueringer!
• Bruk folk rundt deg!

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix



SPØRSMÅL?

Foto: DEREK LEUNG, AFP


