
 

 

 

Svendborg Sportsakademi og Svendborg Kommune inviterer til det første  
af tre netværksarrangementer for trænere og talentudviklere 

 

Kulturel ledelse og fysisk træning - ATK 2.0 
 

Svendborg Sportsakademi vil i samarbejde med Svendborg Kommune invitere til en række 
trænerarrangementer, der retter fokus mod mentale og fysiske parametre.  
Overskrifterne for det første netværksarrangement bliver Kulturel ledelse og Fysisk Træning - ATK 2.0. 
Målgruppen for workshoppen er trænere og talentudviklere. 
 
Der er over de sidste år kommet et stadig større fokus på talentudviklingsmiljøer, og hvordan vi som 
trænere faciliterer et miljø, hvor atleterne trives, udvikler sig og præsterer under pres.  
På workshoppen får du muligheden for at forholde dig til, strukturere og få omsat dine tanker til konkrete 
handlinger i hverdagen til gavn for dig selv, klubmiljøet og de atleter du arbejder med.  
Processen du skal igennem, er inspireret af de førende forskere i sportspsykologi i Europa, og afprøvet og 
verificeret i praksis med såvel klubber som forbund i Danmark. 
 
Aldersrelateret træning handler om, at træne de rigtige ting på det rigtige tidspunkt. Team Danmark har 
med deres bog - ATK 2.0, en række anbefalinger klar. Anbefalingerne er generelle for alle sportsgrene og 
skal tjene som redskab til at løfte kvaliteten i talentarbejdet. 
På workshoppen får du mulighed for at deltage i en fysisk træning i praksis med udgangspunkt i ATK2.0. 
 
Vi håber, I også har lyst til at blive en del af et netværk, hvor inspiration og videndeling med henblik på god 
og bæredygtigt talentarbejde vil være i centrum! 
 
Dato:  lørdag, den 24. november 2018 kl. 11.00-17.00 
Sted:  Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg 
Tilmelding:   senest den 21. november på linket her 
Pris:  Gratis 
 
Program: 
Kl. 11.00  Velkomst v/Jacob Kramer  
Kl. 11.15   Kulturel ledelse i teori og praksis v/Adam Blicher og Helge Fisker 
Kl. 12.30  Frokost 
Kl. 13.30  Kulturel ledelse, fortsat   

Workshop med udgangspunkt i klubbernes miljø og deres kulturelle ledelse 
Kl. 14.30  Pause og omklædning 
Kl. 15.00  Grundtræning v/Line Hougaard 
kl. 16.15  Opsamling og evaluering  
kl. 16.30  Tak for i dag 
 
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Sten Kaj Larsen, 
sten.kaj.larsen@svendborg.dk, tlf. 30245590. 
 
Sportslige hilsner 
 
Svendborg Sportsakademi og Sport & Uddannelse, Svendborg Kommune 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu4vA3_dYdZxueLm9yjaMLvaS9pT7SUHbDfZkDPCOv2qj4SQ/viewform?usp=sf_link


 

 

 
 
Om Adam Blicher 
Uddannet cand. scient. psyk. fra Syddansk Universitet med speciale i Sportspsykologi, hvor hans vejleder 
var Kristoffer Henriksen, der er den førende sportspsykolog i Norden indenfor talentudviklingsmiljøer og 
kulturel ledelse. 
Adam er tilknyttet som ekstern konsulent i Team Danmark, hvor han bl.a. arbejder med kulturelle 
ændringer i klubber og forbund. 
Adam har tidligere været tilknyttet U- og A-landshold i Dansk Basketball Forbund og er tilknyttet det danske 
Team Gym Landshold. 
Læs mere om Adam Blicher her 
 
 
Om Helge Fisker 
Lærer på Gymnastikhøjskolen i Ollerup siden 2005  
Kompetence/Speciale: 
- Underviser på Ollerup i springgymnastik, fysisk træning, SvendborgLab med test, træning og feedback, 
samt træner/leder-uddannelse 
- Landstræner i Gymnastik - TeamGym siden 2009 
- Udvikler af DGI/GymDanmarks springsikkerhedsuddannelse til foreninger, skoler og seminarier  
- Fysisk træner uddannelse gennem DIF samt speciale i TRX   
- DIF diplomtræner og er pt igang med ITA uddannelse 
 
 
Om Line Hovgaard Hansen 
Uddannet cand. scient i humanfysiologi 
Fysisk træner i Team Danmark, fysik træner for Viborg Håndboldklubs liga kvinder, fysisk træner på Den 
Kongelige Balletskole 
Har arbejdet med præstationsoptimering af eliteatleter gennem fysisk træning siden 2010 
 

http://www.adamblicher.com/

