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INDLEDNING…
Dette hæfte er en hjælp til dig, som er ny hjælpetræner i
orienteringsklubben.
Hæftet består af tre afsnit, der omhandler henholdsvis Træningsmiljø/Minitræning, Skygning samt et afsnit med praktiske
øvelser, som du kan være med til at sætte i gang ved klubbens
Mini- og/eller Ungdomstræning.
Som hjælpetræner bidrager du til klubbens træningsmiljø,
som er fundamentet for aktiviteterne i klubbens ungdomsafdeling. Det er derfor vigtigt, at tage udgangspunkt i din egen
klubs ungdomsafdeling og den hverdag og de opgaver, du som
hjælpetræner vil møde der.
Det første afsnit handler derfor om Træningsmiljø/Minitræning for børn i 5-12 års alderen.
En af de opgaver, man typisk får tildelt som hjælpetræner i
en orienteringsklub, er skygning af børnene. Altså at man følger efter børnene rundt på orienteringsbanen. Skygning kan
imidlertid udføres på flere forskellige måder alt efter, hvilken
funktion skygningen har i den givne situation. Der kan være
tale om ren ”tryghedsskygge”, hvor man blot følger børnene
på afstand, så de føler sig trygge, eller ”instruerende skygge”,
der undervejs er i dialog med og instruerer børnene. Det andet
afsnit går lidt mere i dybden med Skygning og de forskellige
former for skygning, man som hjælpetræner kan bidrage med.
Sidst i hæftet er eksempler på en række øvelser og lege, du
som hjælpetræner kan bidrage med i forbindelse med ungdomstræningen i din klub.
Held og lykke med hjælpetrænerjobbet!
Dansk Orienterings-Forbund
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TRÆNINGSMILJØ/
MINITRÆNING FOR BØRN I
5-12 ÅRS ALDEREN
I dette afsnit kigges på hvilke faktorer der er afgørende i et
godt træningsmiljø for børn. Her beskrives træningens rammer
i en bred forstand, og en central del er at besvare spørgsmålet: Hvordan skal træningen afvikles?

sig selv. Det kan være en stor motivation at vinde, men i konkurrencer er der også nogen som taber, og det er uheldigt, hvis
de står tilbage med en følelse af ikke at være gode nok – en
følelse af at være inkompetente.

En vigtig pointe at forstå med det samme er, at træningsmiljøet er den helt afgørende faktor, når det kommer til træning
af børn i denne alder. At indholdet i en træning har virkelig høj
kvalitet er ligegyldigt, hvis ikke der er et godt og trygt miljø. Derfor bør der i første omgang primært fokuseres på at opbygge
et godt miljø omkring træningen, og først derefter på selve det
tekniske og fysiske indhold.

De vigtigste pointer i forhold til motivation kommer
her:
1. Sjovt: Klart den vigtigste motivation for børn. Den bedste
måde at gøre træningen sjov på er at gøre den legeorienteret.
Sørg for at al træningen i en eller anden grad foregår som leg
– små fangelege, stafetter eller lignende. Trænerne må meget
gerne lege med.

MOTIVATION
Først og fremmest er det vigtigt at se på hvilke faktorer, der
rent faktisk motiverer børn og unge til at dyrke idræt. Her er
umiddelbart seks ting, der gør sig gældende:

MOTIV:

BESKRIVELSE:

Sjovt

Glæde og oplevelse af mening
med sporten

Kompetence

”Jeg kan finde ud af det her”

Tilhørsforhold

At opleve, at man er en del af et
fællesskab omkring sporten

Konkurrence

At vinde og opleve fremgang

God form

At føle sig sund og i god form

Belønning og status

Opmærksomhed og stræben
efter position

Disse motiver er ikke sat op i en prioriteret rækkefølge. Alligevel er sjovt klart den vigtigste motivation, men den hænger
ofte sammen med en eller flere af de andre faktorer, og det kan
variere meget fra barn til barn, hvad der er sjovt. For nogle er
det sjove at være sammen med kammeraterne, mens det for
andre er oplevelsen af kompetencer.
For børn i denne aldersklasse er det primært de fire første, der
er vigtige. Dog skal det understreges, at der under konkurrence-motivet skal fokuseres på fremgang – konkurrencen mod

2. Kompetence: Her handler det i første omgang om at gøre
legene så lette som muligt. Efterhånden som udøverne bliver
bedre skal sværhedsgraden følge med, så de hele tiden har
fornemmelsen af et godt flow.
3. Tilhørsforhold: At udøverne føler et stærkt tilhørsforhold
er afgørende for at skabe et trygt træningsmiljø. Denne faktor
kan let tænkes med ind i træningen, f.eks. ved at lave hold-lege,
hvor der skal arbejdes sammen for at løse opgaverne. En anden
god ide er at lægge 10-15 min med saft og æbler ind sidst i træningen, så børnene har en mulighed for at snakke om alt muligt
andet, fjolle og generelt bare være sammen. Derudover spiller
trænerne her en vigtig rolle. At trænerne i sprog og handling
giver udtryk for at det betyder noget, at den enkelte udøver
dukker op (og lægger mærke til, når de ikke gør det), er med
til at give børnene følelsen af, at de hver især er vigtige dele af
træningsmiljøet, og skaber derved tilhørsforhold.
4. Konkurrence: Som sagt handler det primært om fremgang
og udvikling. Det skal ikke tolkes, som at der ikke må laves små
stafetter eller løbes baner med tidtagning – det må bare ikke
fylde for meget i træningen. Yderligere er det vigtigt, at der fra
trænernes side lægges vægt på, at udviklingen er det centrale
i øvelserne, dvs. at det på terrænrunden handler om at slå sin
egen tid, ikke de andres. Man skal passe på at konkurrence
ikke går på kompromis med kompetence, ved at nogen bliver
udråbt som tabere. Man kan i stedet tilrettelægge træningen,
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så børnene skal arbejde sammen eller måske konkurrerer mod
trænerne og forældrene.
Alle motivationsfaktorer bør så vidt muligt tænkes ind i
træningen.

GODE VANER
Disse to ord dækker her over rigtigt meget mere end ordenes
egentlige betydning. Først og fremmest er der nogle ting, der
lige fra starten er vigtige at indarbejde i løbernes træningsrutiner, f.eks. opvarmning, afjog og en eller anden form for sundt
restitutionsmåltid (inkl. væske) lige efter træningen.

TRÆNINGENS OPBYGNING
Med baggrund i børns motivation anbefales det at opbygge træningen som en serie af små lege. Det sikrer, at der er mulighed
for både at lave lidt konkurrence, holdlege og nogle individuelle lege. Generelt kan det også være en god idé at lade en let
leg efterfølge en svær leg, for på den måde at sikre succeser.
En udøver, der synes den ene øvelse er for svær, kan således
føle sig kompetent i den næste. Denne opbygning stemmer
også godt overens med, at børn generelt taber koncentrationen ret hurtigt, hvis ikke der sker noget nyt.
Tanken er at lade en træning bestå af opvarmning, 1-3 små
lege og afjog.

EN TRÆNINGS OPBYGNING KUNNE DERFOR
VÆRE:
Opvarmning – en kort leg, hvor man får pilsen op
10 minutter
Leg 1
Individuel leg
20 minutter
Leg 2
Hold leg
15 minutter
Afjog/Udstræk
(Gerne en rolig leg)
10 minutter
Vand og æbler
5 minutter

Træningens varighed bliver således omkring 60min, hvilket
også er et meget passende omfang for denne gruppe af børn.
En faldgrube er, at der hurtigt bruges for meget tid på instruktioner, hvis der hele tiden skal laves nye lege. Særligt for denne
målgruppe bør instruktionerne holdes på et minimum – korte
og præcise. Tre gode måder til at undgå mange instruktioner er:

Men i dette afsnit rundes også nogle ting, som kan kaldes den
generelle opdragelse indenfor orientering, og den knytter sig
måske mest til træningens kultur. Ordet opdragelse har imidlertid en negativ klang i forhold til det, som er det centrale i
dette hæfte – netop at træningen skal være sjov. Og derfor
bruges betegnelsen ”gode vaner”, og de vaner børnene bør
lære i denne periode er:

TRÆNINGSVANER:
Som sagt er det vigtigt, at børnene fra starten lærer, at opvarmning, afjog og restitutionsmåltid er en del af alle træninger. Det
betyder ikke, at de skal kedes med at løbe tre gange rundt på en
boldbane inden det sjove begynder. Opvarmningen må tværtimod gerne være en let leg, der får pulsen op hos udøverne. Det
kaldes dog opvarmning, så børnene forstår, at det er en selvfølgelig del af alle træninger.
Derudover er det vigtigt, at børnene forstår, at til træning, der
træner man – eller sagt på en anden måde; man kommer for at
bevæge sig, løbe alt hvad man kan, og man må gerne få sidestik. Med andre ord skal børnene gerne lære, at det er fedt at
løbe, springe og hoppe, og det klares bedst ved at planlægge
nogle sjove lege, der netop lægger vægt på, at der knokles og
prustes. Derudover er det vigtigt, at trænerne selv virker oprigtigt glade for at løbe og blive forpustede.

ORDVALG:
Der er en lang række ord og begivenheder, som børnene skal
introduceres til. I første omgang handler det om, som træner
at vælge sine ord med omhu, så der ikke bruges vendinger,
børnene ikke forstår. Her tænkes primært på orienteringsord
som bom, snitzling osv. Men det bør også huskes, at børnene
ikke nødvendigvis ved, hvad et kredsløb eller KUM er for noget.

RESPEKT OG ETIK:
Genbrug lege: Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen hver gang – hvis en leg fungerer rigtigt godt, så genbrug
den! Der er også hos børnene en vis tryghed ved det kendte.
Tilføj regler: I stedet for at lade en træning bestå af 3 forskellige lege, kan den bestå af én leg, hvor der undervejs tilføjes nye
regler som f.eks. en ekstra fanger, flere poster, en ekstra forhindring, et samarbejdselement á la ståtrold eller tidtagning. På
denne måde kan sværhedsgraden af en øvelse nemt varieres.
Demonstrer: Vis hvordan øvelsen skal løses i stedet for at
bruge lang tid på at forklare det med ord.
Herudover kan det til tider være en fordel at give instruktionerne individuelt eller i mindre grupper, når øvelsen tillader/
kræver det. Ideen er, at legene, der bruges ved træningen,
er lette at sætte op og afvikle, hvilket også afspejler sig i de
øvelser, der er inkluderet bagerst i dette hæfte. På den måde
bliver træningen ikke den store arbejdsbyrde for arrangørerne.

At man taler pænt både til og om klubkammerater og konkurrenter er væsentligt for at skabe et godt miljø og et godt
sammenhold. Reglerne i træningen skal overholdes, og som
træner skal selvfølgelig gribes ind, hvis nogen går over stregen.
Sidst men ikke mindst skal skoven respekteres, dvs. ikke noget
med at smide affald eller ødelægge træerne. Det bedste, at
gøre som træner, er selv at være et godt forbillede.

TRÆNER-TEAM – DIN ROLLE SOM
HJÆLPETRÆNER
Mindst lige så vigtigt som at fange børnenes interesse, er det
at fange forældrenes. Det er trods alt dem, der skal hente og
bringe, og de kan i mange tilfælde også bidrage positivt til træningen f.eks. som hjælpetrænere.
Ligesom der ikke kræves nogle særlige orienteringsmæssige
forudsætninger for at deltage i denne type træning, kræves der
heller ikke mange orienteringsforudsætninger for at hjælpe til.
At arrangere en fangeleg, sørge for æbler og saftevand eller
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generelt bare hjælpe med at holde styr på børnene er lette forældreopgaver, og 1-2-Træneruddannelsen er skræddersyet til
bl.a. disse forældre.
Når vi taler minitræning vil det være en fordel at være et træner-team på mindst tre personer fordelt på følgende roller:
•
•

En træner der står for selve træningen, ved hvilke lege, der
skal afvikles og har check på udstyret
Et par hjælpetrænere til at holde øje med børnene og assistere med opsætning af poster, snitzlinger, skygge osv.

Det er vigtigt, at træneren og hjælpetrænerne har afklaret
deres roller og opgaver indbyrdes på forhånd, så alle ved, hvad
de har ansvaret for under selve træningen.

TRÆNERROLLEN OG ROLLEMODELLER
Når der her tales om træneren, tænkes der på hele trænerteamet – altså den person, der arrangerer selve træningen og
afvikler den på dagen og hjælpetrænerne.
At skabe et trygt miljø, kræver først og fremmest, at børnene
er trygge ved hele trænerteamet.
På de forrige sider står allerede en del om trænerteamets rolle,
og hvad der kræves af en træner og hjælpetræner for børn i
denne aldersklasse. Kort kan opsummeres, at trænerne er altafgørende for at skabe et godt miljø, og derfor bør trænerne være:
1. Inkluderende, venlig og glad – sørger for at fordele
opmærksomheden, og er god til at fremhæve udøvernes
succeser hos alle børnene – både dem der har det let, og
dem der har det svært.
2. Engageret – leger gerne med og udstråler oprigtig glæde
ved træningen, som om orientering bare er det fedeste i
verden.
3. Det gode forbillede – både i ord og i handlinger.
4. Procesorienteret – sørger for, at der i træningen er fokus
på udvikling og ikke konkurrence.
I tillæg til dette bør trænerne være meget opmærksom på ikke
at favorisere løbere, der umiddelbart ser ud til at have større
flair for sporten. Det er ikke nødvendigvis de børn, der løber
hurtigst eller er bedst med et kort, der har det største potentiale eller bliver de største stjerner. Der er i denne periode en
meget tæt sammenhæng mellem barnets fysiske og o-tekniske
præstationer og dets fysiske modenhed (alder). Gode præstationer vil derfor oftest sige mere om en udøvers modenhed,
end om dennes egentlige talent.
Trænernes alder spiller ingen rolle, men det kan være en god
ide at inddrage nogle af klubbens lidt ældre ungdomsløbere
som hjælpetrænere for at give børnene nogle nære forbilleder at se op til – såfremt træneren altså ikke selv lever op til
dette kriterium.
Kan børnene se at nogle af klubbens ældre ungdomsløbere
vinder medaljer, styrker det børnenes tro på at de også vil
kunne det i fremtiden.
Tidligere nævntes det, at der ikke krævedes særlige forud-

sætninger for at hjælpe til ved træningen, men den ansvarlige
træner kan med fordel være velkvalificeret. En minitræner skal
ikke have de samme kvaliteter som en elitetræner, men det
er ønskeligt, at træneren er ekspert på sit felt – altså børnetræning. Kort sagt; der er brug for de kvalificerede børne- og
ungdomstrænere, da det er dem der sørger for, at landstræneren får nogle dygtige udøvere at arbejde med.

OPSUMMERING
Der er i dette afsnit blevet beskrevet mange ting, der har indflydelse på træningsmiljøet hos børn i 5-12års alderen. For at
bevare overblikket, kommer her en kort opsummering:
1. Træningen skal først og fremmest være sjov, men derudover er følelsen af kompetence, tilhørsforhold og udvikling
også vigtige motivationsfaktorer.
2. Træningen opbygges som en serie af små lege og bør tage
ca. en time. Instruktionerne skal helst holdes på et minimum,
og legene kan derfor med fordel genbruges.
3. Det er vigtigt fra starten at lære børnene gode vaner som
opvarmning, afjog og restitutionsmåltid, men de skal også
lære at behandle både klubkammerater, konkurrenter og
skoven med respekt.
4. Det er vigtigt, at trænerne er det gode forbillede for løberne,
at disse er glade og engagerede og samtidig forstår at sætte
fokus på processen – ikke resultaterne.
5. Derudover bør der igen huskes på, at træningsmiljøet er
den helt afgørende faktor for at et minitræningstilbud kan
fungere. At børnene har det godt og synes, det er fedt at
komme til træning, er i første omgang klart det vigtigste.
Trænerne er altafgørende for at skabe et godt miljø, og derfor bør disse være:
1.
2.
3.
4.

Inkluderende, venlig og glad
Engageret
Det gode forbillede
Procesorienteret

Det kan være en god ide at inddrage nogle af klubbens lidt
ældre ungdomsløbere i træningen for at give børnene nogle
nære forbilleder at se op til.
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SKYGNING
HVAD SIGER DOFS REGLEMENT OM SKYGNING I KONKURRENCE-SAMMENHÆNG:
§ 2.6
Skygge og starthjælp
Skygning foreligger, når en erfaren deltager passivt følger en
uerfaren deltager for at skabe
tryghed. En skygge må først gribe ind, når der er begået en
alvorlig orienteringsteknisk fejl,
hvorved deltageren har mistet orienteringen.
Skygning er tilladt i alle klasser, undtagen i klasser med betegnelsen: E, A, AM og AK.
Skygning er heller ikke tilladt i stafetklasser, som er
mesterskabsklasser.
En deltager, der har fungeret som skygge, må ikke efterfølgende starte på samme bane.

Ved træning: Som tidligere omtalt er skygning, når den foretages på den rigtige måde, et værdifuldt redskab til at give
begynderen et større erfaringsgrundlag til at træffe de rigtige
beslutninger ud fra. Derfor anvender selv erfarne løbere skygning i en avanceret form - som supervision med efterfølgende
evaluering. Med andre ord bliver man vel aldrig for gammel eller
for erfaren til at blive skygget.
Ved konkurrence: Skygning sker alene for at skabe tryghed.
Skygning er tilladt i alle klasser, undtagen i klasser med betegnelsen: E, A, AM og AK.
Skygning er heller ikke tilladt i stafetklasser, som er
mesterskabsklasser.

HVEM SKAL SKYGGE?
Endnu engang må man skelne mellem en træningssituation
og konkurrence.

HVORDAN SKYGGER MAN?
Når vi taler om, hvordan man skal (bør) skygge, må vi skelne
mellem to tilfælde: Træningen hjemme i klubben og skygning
af en løber ved konkurrence.
Hjemme i klubben: Målet er her - ud over at skabe tryghed - at løberen får en opsamling på sit løb. Dette kan lige så
vel ske under løbet som bagefter, og skyggen kan altså være
aktiv under løbet. Man kan godt stoppe løberen for at sikre, at
vedkommende er helt sikker på, hvad hun gør, eller hvor hun
står eller for at diskutere det valg, hun har foretaget, herunder vejvalg. Man kan også som skygge f.eks. løbe foran med
kortet for at begynderen skal lære at iagttage de ting i terrænet, der passeres. For de lidt øvede kan der blive tale om at
give dem en længere snor, så de ikke vænnes til altid at have
en erfaren lige i hælene.
Til konkurrencer: Målet her bør kun være det rent tryghedsmæssige. Man skal som skygge ikke træde til i samme øjeblik,
som begynderen begår en fejl. Løberen skal have lov til ”at løbe
linen ud” - at bomme, uden at hjælpen er der med det samme.
Skal man diskutere vejvalg og bom, sker det ikke under løbet,
men først bagefter. Selvfølgelig skal man skride til, hvis løberen bliver væk, men man skal hverken overtage kortet, løbe
foran, pace eller bære løberen over grøfter, moser og fældede
træer. Det er begynderen selv, der skal finde vej - en vej, vedkommende selv kan klare.

Ved træning er det vigtigt, at skyggen er en person, der har en
erfaring, som vedkommende via sin skygning og eftersnakken
efter træningsseancen kan formidle videre til løberen. Det er
således vigtigt at have tid og give både sig selv og løberen tid.
Man må ikke pace løberen frem, men lade løberen træffe sine
valg egenhændigt og tage konsekvensen af disse valg. Bagefter skal der så være tid til kommentarer.
Ved konkurrence er tiden den alt afgørende faktor. Det er vigtigt, at løberen ikke skygges af en person, der er under tidspres
- f.eks. ved at vedkommende selv skal i skoven ”om en halv time”.
Skyggen er jo kun med af tryghedsmæssige årsager. Ikke foran,
ikke med kortet i hånd. Løberen har kortet, tager valgene, løber
forrest og koncentrerer sig om det at finde posterne. Skyggen
er der bare - et sted der bagude!

SKYGNING I TRÆNINGSSAMMENHÆNG
Der er som nævnt ovenfor stor forskel på det, som reglementet
kalder skygning og så den aktivitet vi til træning kalder skygning (som nok nærmere er instruktion/coaching on location).
Og at skygning i denne forbindelse også har en læringsdimension. Skygning er altså ikke det samme, som at far eller mor
løber med, fordi hunden alligevel skal luftes.
Skygningen er den tætteste måde at følge løberen i ”sit rette
element”. Det er ved skygning, at trænere kan få det bedste
indtryk af udøverens tekniske niveau.

HVORNÅR SKYGGER MAN EN LØBER?
Igen må man skelne mellem om vi taler om træning eller
konkurrence.

Der er mange fordele, men også visse ulemper ved skygning
i træningssammenhæng, og skygning kan udføres på mange
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måde og med mange formål. Derfor er det vigtigt, at man som
skygge først og fremmest kender formålet med den aktuelle
skygning. Herfra kan man så vurdere, hvordan man skal skygge.
Skygningens hovedformål
• læringsudbytte – Der skal være et formål (læringsudbytte)
med skygningen og skyggen skal være bevidst om dette
formål – men det skal løberen ikke nødvendigvis.
• løberens præmisser – al skygning skal tage udgangspunkt
i den enkelte løbers niveau og behov. (og skyggen må ikke
forvente noget for sig selv, eks. at få udført egen træning i
kombination med skygning.)
Hvad kan skygningen? Fordele
• tæt opfølgning og observation af løber
• tilretning af rutiner undervejs (eks. kompasbrug)
• instruktion on location
• Ved ordentlig eftersnak → løberen reflekterer selv videre
over skyggens observationer/kommentarer
3 typer skygger
• de tre skyggetyper er også en smule niveauafhængige
– tryghedsskyggen er jo klart for begynderen, den instruerende skygge rammer i en meget bred gruppe, fra løbere
der lige har sluppet tryghedsskyggen, til elitejuniorer, der
skal have håndværket ordentligt på plads. Den observerende skygge er også anvendelig for et forholdsvist bredt
publikum, men kan også bruges af de bedste eliteløbere.
Tryghedsskyggen
Bruges i situationer med børn og unge, der enten er nye i
sporten eller er bange for at være alene i skoven/blive væk
etc. Tryghedsskyggen løber med for at give løberen en større
sikkerhed, så der bedre kan være fokus på det orienteringstekniske. Ved meget usikre/bange løbere skal skyggen være
nærværende og tæt på løberen og give denne hjælp og vejledning. Står man derimod med en løber, der er på kanten til
at kunne løbe alene, men ikke helt tør slippe skyggen, kan man
bruge en såkaldt ”lang skygge”. En lang skygge holder så stor
afstand til løberen, at denne kun akkurat kan se skyggen. Således orienterer løberen 100% alene og får fornemmelsen af at
tackle skovens og banens udfordringer alene.
Ligegyldigt om der er behov for lang eller kort skygge, så er
tryghedsskyggens vigtigste opgave, at sørge for, at løberen
får en positiv oplevelse og en tryg tur i skoven.
Minimumskrav er fysisk matchning med løberen.
Instruerende skygge
Aktiv skygning, tæt opfølgning af løberen undervejs i træningen, hvor der undervejs stoppes op og instrueres. Effektiv
for løbere, der er i gang med at tilegne sig basisfærdigheder
såsom korthåndtering, kompasbrug, kort- og terrænforståelse, introduktion til fremmede terræntyper, men kan også
være anvendelig, hvis der skal trænes mentale rutiner, såsom
vejvalgsudtagning, postangreb osv.
Det er vigtigt, at den instruerende skygge fokuserer på få elementer pr. træning. Det nytter ikke at snakke kompasbrug på
det ene stræk, forenkling på det næste og så slutte af med

vejvalgsudtagning og postangreb. Der skal være fokus på ét
– måske to – tekniske momenter (sikkert ofte afhængigt af
træningsoplægget), så løberen får en chance for at rumme
det og arbejde i dybden med det.
Observerende
Passiv skygning. Skyggen bryder ikke ind i løberens gennemførsel af træningen, men observerer den tekniske udførsel, for
efterfølgende at evaluere med løberen.
I praksis glider man ofte mellem de tre skyggetyper – man er
aldrig kun instruerende, men f.eks. også observerende. Typerne
skal bruges som retningsgivende for, hvordan den specifikke
skygning skal gribes an.

UDFORDRINGER VED SKYGNING
Der er risiko for, at løberen bliver stresset af at have en skygge
med. At have en skygge med, der hele tiden kigger én over skulderen kan være stressende for løberen. Det kan f.eks. være fordi
løberen forsøger at overpræstere og vise sig fra sin bedste side,
eller løberen har det svært med at få udstillet sine svage sider.
Dette stressmoment skal man tage højde for – det kan påvirke
løberens præstation både positivt og negativt, men jo mere
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løberen er påvirket af at have en skygge med, jo sværere er det,
dels at få en ordentligt indblik i løberens faktiske niveau, dels
kan det stå i vejen for den læring, der helst skal ske.
Derfor er det vigtigt at løberen er tryg ved skyggesituationen,
og at skyggen inden træningen påbegyndes forklarer løberen, hvad der skal ske.

FØRSNAK
Førsnakken skal foregå før hver eneste skygning. Den skal sikre,
at løberen er tryg ved at blive skygget og at løberen er indforstået med, hvordan skyggen vil gribe det an, og hvad formålet
med skygningen er. Hvis man skal skygge en fremmed løber,
så er det også her at skyggen skal spørge ind til dennes niveau
og behov – og præsenterer sig selv osv.
1. ”Hej, jeg hedder…”
2. ”Jeg skal skygge dig i dag…”
3. ”Hvor meget har du prøvet før? Hvor længe har du dyrket orientering? Hvor meget har du løbet i denne terræntype? Osv…”
4. ”Jeg skygger dig i dag, fordi …”
5. ”Vi gør sådan, at jeg løber bagved og så stopper vi ved hver
post og snakker om strækket” eller lignende.

EFTERSNAK
Eftersnakken skal afrunde skygningen og evaluere på træningen. Det kan gøres på mange måder …
• Opsummering af forløbet
• Ting som løbere gør godt
• Ting som løberen kan forbedre
Start med det positive – tag udgangspunkt i momentet der
blev trænet – kritikken skal være konstruktiv og helst falde i
2-3 konkrete punkter, som løberen kan arbejde videre med selv.
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ØVELSESKATALOG
De næste sider rummer konkrete ideer til øvelser, og det er
forsøgt at sætte dem op som simple opskrifter, så de er lige
til at tage frem og afvikle hjemme i klubben.

•

Hver øvelse er således sat op med en kort beskrivelse (evt. et
korteksempel), en liste over det udstyr, der skal bruges, anbefalet antal af deltagere, anbefalet aldersgruppe (hvis øvelsen f.eks.
er for svær for de yngste), hvilket formål øvelsen har (altså om
målet er f.eks. skovtilvænning eller alsidig bevægelse) og sidst
men ikke mindst forslag til variationer, så en øvelse kan differentieres og bruges af både de ældste og de yngste i gruppen.
Øvelserne her er bare forslag, og med en smule kreativitet kan
man selv opfinde øvelser og lege i det uendelige. Et par gode
anbefalinger er:

•

•

•
•

Gør dig selv klart, hvad formålet er med øvelsen. Hvad træner vi?
Gør det nemt for dig selv. Det skal være let at skaffe udstyr
og sætte det op.
Tænk gerne i variationer og differentiering – er denne øvelse
egnet for alle?
Skriv gerne øvelsen ned, så den kan bruges af andre end
dig selv efterfølgende.
Er øvelsen sjov?? Ellers er det tilbage til tegnebrættet!

Det er nu op til dig, om du vil tage øvelserne fra dette katalog
direkte, eller om du selv vil være kreativ. Herfra ønskes god fornøjelse med træningen.
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Øvelsesnavn: Alle mine skovmus kom hjem. (i skoven…)
Antal deltagere: Ubegrænset – dog helst flere end 7
Formål: Skovtilvænning, motorik, løb, terrænløb – konkurrence

fra den ene hellezone til den anden, og undgå at blive fanget.
De deltagere der bliver fanget, bliver ræve, og skal hjælpe med
at fange skovmusene i de næste runder.

Anbefalet alderstrin: 5 og op

Legen fortsætter indtil alle er fanget eller i et bestemt stykke tid.
Legen kan varieres med brug af forskellige typer terræn, og
der kan evt. bruges et kort, a la eksemplet herunder

BESKRIVELSE:

BEMÆRKNINGER:

Den klassiske fangeleg: ”Alle mine kyllinger kom hjem!” rykket ud i terrænet.
Der afmærkes en bane med en hellezone i hver ende. Mellem
hellezonerne er der en eller flere ræve/fangere. Når træneren
råber ”Alle mine skovmus kom hjem!” skal alle deltagere løbe

Udstyr:
• Snitzling og kegler til at markere banen
• Evt. kort

1
7
Hellezone med
4 poster

3

6
4

Fangeområde

2

5

Øvelsesnavn: Bevægelsesfange

Hellezone med
4 poster

8

Antal deltagere: Mange

rengeløb skal alle deltagere løbe i gadedrengeløb. Undervejs i
legen kan træneren skifte bevægelsen, så man kommer mange
forskellige typer bevægelse igennem.

Formål: Motorik, balance, løb, styrke

BEMÆRKNINGER:

Anbefalet alderstrin: Alle

BESKRIVELSE:
En slags fangeleg med forskellige bevægelser som dikteres
af træneren.
Der afmærkes et område som legen foregår på. Indenfor området er der to poster, som er helle, dog kan max 3 personer være
i helle af gangen. Når en fjerde person er i helle, skal den første forlade posten.
Fangelegen foregår ved at træneren bestemmer en bevægelse
som alle deltagere skal gøre. Vælger træneren f.eks. gaded-

1. Nogle bevægelser, som hop med samlede ben, er ret hårde,
og skal kun bruges i korte perioder.
2. Der skal evt. en leder/træner til at afgøre hvem der er i helle,
og hvem der skal ud.
Udstyr:
• 2 poster (stativer og skærme)
• Kegler til markering af område
• Elastikker, veste eller andet til at markere fangerne
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Øvelsesnavn: Firkantsbane
Antal deltagere: Så mange som banens størrelse tillader
Formål: Løb, motorik, balance, styrke
Anbefalet alderstrin: Alle

BESKRIVELSE:
Der sættes fire stativer op i en firkant af passende størrelse.
På hver af firkantens langsider laves en specifik øvelse. Det
kan f.eks. være:
1.
2.
3.
4.

Gå på line
Springe over hulahopringe
Slalom mellem kegler
Springe med samlede ben over sjippetorv

Øvelsesnavn: Guldgraver
Antal deltagere: 8 eller flere

Alle udøverne løber rundt i firkanten, og udfører øvelserne.
Undervejs kan øvelserne ændres så det ikke hele tiden er det
samme man foretager sig. F.eks. kan man ændre øvelsen fra
at springe over ringene til at springe med samlede ben fra
ring til ring.
Øvelsen kan fortsættes et bestemt stykke tid, eller til man ikke
kan finde på flere variationer til øvelserne.

BEMÆRKNINGER:
1. Det er en god ide med en eller flere ledere der holder øje
med at udøverne kan klare øvelserne – kan alle f.eks. finde ud
af at hoppe med samlede ben, eller er der enkelte udøvere
man skal være særligt opmærksom på.
Udstyr:
• Kegler, snitzlinger, stativer, hulahopringe, sjippetorv eller
lign. som kan bruges til øvelserne

området og giver en befrier. Når man når det andet holds
målområde kan man således enten stjæle en guldklump eller
befri en medspiller. Man har derefter frit lejde tilbage til egen
banehalvdel.

Formål: Løb (interval), taktik
Anbefalet alderstrin: 5 og op

BESKRIVELSE:
Der er to hold der hver har et antal guldklumper (f.eks. snitzlinger) i deres guldmine (et afgrænset målområde). Det gælder
om at få fat i det andet holds guldklumper, uden at blive fanget i forsøget.
Banen er delt i to halvdele – hvert hold har deres halvdel med
eget målområde med guldklumper. Man kan tage modstanderen til fange på sin egen halvdel, men kan selv blive fanget,
hvis man begiver sig ind på det andet holds halvdel for at
stjæle deres guld.
Bliver man fanget kommer man i ”fængsel” i det andet holds
målområde. Her må man vente til en medspiller når ned i mål-

Målområde

Målområde

BEMÆRKNINGER:
1. Legen kan køre i et bestemt tidsrum eller til et hold ikke
har flere guldklumper – når tiden er gået vinder holdet
med mest guld.
2. Man kan som træner med fordel overveje hvordan legen
sættes i gang, da der godt i starten kan være lidt stilstand.
Udstyr:
• Guldklumper (snitzlinger eller lign.)
• Kegler, stativer og snitzling til at afmærke banen
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Øvelsesnavn: Halefange i skoven
Antal deltagere: Mange
Formål: Skovtilvænning, styrke, spurt, motorik
Anbefalet alderstrin: 8-12år

Hver deltager må max have én hale.
Legen kan køre i et bestemt tidsrum.

BEMÆRKNINGER:
1. Vær opmærksom på om der er tilpas mange ”fangere” uden
haler, om området er tilpas størrelse og om nogen deltagere evt. gemmer sig for meget i hjørnerne (og dermed
ikke får bevæget sig).

BESKRIVELSE:
Et område i åben skov afgrænses af snitzling. Ca. 2/3 af deltagerne får en hale. Dem der ikke har haler, skal prøve at stjæle
en fra en anden deltager. Får man stjålet sin hale, må man ikke
stjæle den samme hale tilbage igen – man skal stjæle en ny
hale fra en anden deltager.

Udstyr:
• Snitzling til haler
• Snitzling eller andet til afmærkning af området

Øvelsesnavn: Opgavebanen

Opgaverne er:
1. Hop med samlede ben over sjippetorv x 3
2. Spring fra ring til ring x 3
3. Løb omkring cykelstalden (eller lign.) x 2
4. Løbe/kravle øvelse x 4
5. Mavebøjninger x ?
6. Step op på ”skammel” x ?
7. Løb over ”skammel” x ?

Antal deltagere: 15 hold af 2 på hver
Formål: Styrke, løb, motorik, balance
Anbefalet alderstrin: 7 og op

BESKRIVELSE:
Øvelsen er en lille slags stafet med to løbere på hvert hold. Der
er i alt 7 opgaver på stafetten, og på hver tur skal man vælge
én opgave at lave. Dvs. man løber fra start hen til den opgave,
man gerne vil lave, udfører den og løber tilbage og sender sin
makker af sted. Når en opgave er udført får holdet et kryds/klip.
Holdet skal have i alt 10 kryds/klip for at blive færdige – dvs. hver
løber skal udføre 5 af de 7 opgaver. Udøverne vælger selv hvilke.

BEMÆRKNINGER:
1. Øvelsen kan evt. laves som en konkurrence, hvor første hold
med 10 krydser/klip vinder.
2. Øvelsen kræver ledere til at afvikle opgaverne, og kan blive
lidt ressourcetung.
Udstyr:
• Hulahopringe, sjippetorv, ”skammel”
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Øvelsesnavn: Udfordringsstafet

hopringene, og til sidst spurtes i mål, og næste løber på holdet
sendes af sted.

Antal deltagere: F.eks. 30 fordelt i 5 hold af 6 personer
Første hold i mål vinder.
Formål: Koordination, fællesskab, løb
Anbefalet alderstrin: Alle

BESKRIVELSE:
Der laves en slags forhindrings/udfordringsbane til 5 hold.
Undervejs er der følgende udfordringer:
1. Kast en bold i spanden
2. Slalom mellem tæt stående træer/kegler
3. Spring fra hulahopring til hulahopring
Alle hold starter samtidigt, første mand løber ned til spandene og kaster indtil bolden rammer i spanden. Når det lykkes
fortsættes på banen. Først til slalom og derefter gennem hula-

BEMÆRKNINGER:
1. Måske skal der sættes en max grænse på fem forsøg til at
få bolden i spanden, så ingen hænger fast.
2. Der må gerne opfordres til at dem der ikke er i gang hepper
vildt på deres holdkammerater.
3. Der bør ikke være alt for mange deltagere pr. hold, så deltagerne kommer til at stå stille alt for længe.
Udstyr:
• Bolde, spande, kegler og hulahopringe til at lave en bane til
et passende antal hold
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Du kan få mere information om 1-2-Træner og Dansk OrienteringsForbunds træneruddannelser på www.do-f.dk/dok/udd
Hvis du vil vide mere om DIF’s kurser, uddannelser og materialer til
trænere findes det på www.dif.dk søg på ”uddannelse” eller
www.1-2-Traener.dif.dk
Dette materiale er udviklet i et samarbejde mellem
Dansk Orienterings-Forbund og DIF.

Scan mobilapp’en
og få adgang
til en række
træningsøvelser.

